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ַפן ּכ…‰  ‡ו… ָמָ„‰ ּב¿ ¿̇ ‰ַ ם ּב¿ ∆ּ̇ ַמ„¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ ים! ַ‡ַחר  ƒר ָ̃ ים י¿ ƒ„ָל „: י¿ ַלּמ≈ מ¿
י  ƒפ יו… י˜  ח≈ ּב¿ ‡ן,  ּכָ ַער,  ּיַ ּבַ ַעט  מ¿ ל  ַטּי≈ ל¿ ַיַח„   ‰ ָּ̇ ַע ‡נּו  ָ̂ ָי ָל‡,  פ¿ ƒנ
יו  ָ̇ ‡ו… ל¿ פ¿ ƒנ ּב¿ ַעט  מ¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒנ ‰ּו‡,  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ יָ‡‰  ƒר ַ‰ּב¿
ין  ƒב‰ָ ּול¿  „ מו… ל¿ ƒל ינּו  ƒכ ּזָ ∆ ׁ̆ ַעל   ,‰„ָ ו… ּ̇ ‰ַ  ˙ ו… ׁ̆ ¿‚ ƒר  ˙ ָפָניו ‡∆ ל¿ יַע  ƒַנּב ו¿
 ˙ ∆‡ רּו  ָעב¿ ם  ּלָ ּכֻ ם,  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ּוָברּוך¿  ים,  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ˙ ∆‡

.‰ ֻרּבָ ָלָח‰ מ¿ ¿̂ ‰ַ ‰, ּב¿ ַעל ּפ∆ ָחן ּב¿ ב¿ ƒּמ‰ַ

נּו,  יב≈ ƒב ס¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יָ‡‰  ƒר ַ‰ּב¿ י  ≈‡ ל¿ ƒפ ּב¿ נּו  נ¿ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ו¿ יטּו  ƒּב‰ַ ים,  ƒ„ָל י¿
ים  ƒָרח ם ּפ¿ י‰∆ ינ≈ ‡. ּב≈ ר≈ י˜ ָלנּו ַ‰ּבו… ƒנ ע¡ ים ‰∆ ƒ‡ָל פ¿ ƒים נ ƒָמח ¿̂  ‰ יז∆ ‡ּו ‡≈ ר¿

פּוָ‡‰. ר¿ ƒים ל ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ‡ ַ‰מ¿ ּפ≈ י ַמר¿ ח≈ מ¿ ƒ̂ ַ‡ף  ‰, ו¿ ∆‡ ַמר¿ ים ל¿ ƒ„ָמ ח¡ נ∆
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˙ו…  נּו ‡ו… ָלמ≈ עו… ָל‡  פ¿ ƒנ  ‰ ּמָ ּכַ ן.  ƒַעי‰ָ יב  ƒ‰ ַמר¿ ף  ַ‰ּנו…  ˙ ָנ‡ ‡∆ ‡ּו  ר¿
ם  ּי≈ ַ̃ ַע˙ ּול¿ ָחַב˙ ַ‰ּ„ַ ַ‰ר¿ „ו… ּב¿ ָעב¿ ּנּוַכל ל¿ ∆ ׁ̆ ָנ˙  ‡, ַעל מ¿ ר≈ ָר‡ ַ‰ּבו… ּבָ

ב. טּוב ל≈ ָח‰ ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ˙ ו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡

ך¿  ר∆ ַבּ„∆ ינּו  ƒ‡ָר ∆ ׁ̆  ˙ ָ‰ַרּבו…  ˙ ָ„עו… ַ‰ּמו… ן  ַמ‰ ‰≈  ,„ ַלּמ≈ ַ‰מ¿ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ַעל  ָב‡ ו¿ ָּ̂ ם ַעל ַ‰ ָ ׁ̆ ˙ּוב  ּכָ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ‡ַער? ָר ָר‰ ַלּיַ ו… ּ̇ מּו„  ל¿ ַּ̇ ‰ַ מ≈
ן  ּב∆ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר ל…‡  ַעם  ּפַ ַ‡ף  ָלל?  כ¿ ƒּב ר  ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ‰ַ ַמ‰   ,˙ יבו… ƒ ׁ̆ ַ‰י¿ י  נ≈ ּב¿

ל? ַחּיָ ׁ̆ ּכ¿ יָב‰ ָלבּו ƒ ׁ̆ י¿

זו…  ב,  ַלּל≈ ַ‚ַע˙  נו… ו¿  ˙ ב∆ ∆‡ ּכו… ָך  ¿̇ ָל ≈‡ ¿ ׁ̆ ר,  ָ̃ ַ‰ּיָ י  ƒ„י ƒמ ל¿ ַּ̇  :„ ַלּמ≈ מ¿
ם. ∆̇ י ƒ‡ ר¿ ∆ ׁ̆  ˙ ָ„עו… י ַ‰ּמו… ּב≈ ַעל ּ‚ַ ˙ מ≈ ∆̃ ע∆ ָל‰ ַ‰ּזו… ≈‡ ¿ ׁ ּ̆ ן ַ‰ י‡ ָ‡כ≈ ƒ‰

 ˙ פ∆ ַרח∆ ּלּו מ¿ ים ‡≈ ƒָימ ‰, ַ‡ך¿ ּב¿ ם ַעל ז∆ ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ָבר  ם ּכ¿ ƒ‡ ַע ≈„ י יו… ƒינ ≈‡
ים  ƒמ מ¿ ˙ זו… נו… טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ל, ַ‰ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י ל מ≈ „ו… ָ‚ּ  ˜ ל∆ ‰ ַעל ח≈ ָ ׁ̆ ָ̃ ָר‰  ז≈ ¿‚ּ

ם. ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ָב‡  ָּ̂ ים ַל ƒכ ר≈ ַ‡ב¿ ים ו¿ ƒחּור יָל‰ ּבַ ƒַח˙ ָחל ַ̃ ָל

 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ַנֲ‰‚ּו  ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… מ¿ ƒּב ָר‰,  ˙ו… „ּו  מ¿ ל¿ ƒי ו¿ בּו  ¿ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… מ¿ ƒּב
ך¿  ּיָ ַ ׁ̆ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ל¿  ˙ כ∆ ָלל∆ יָל‰  ƒָחל ˆּו  ָ‡ל¿ י≈ ם  ≈‰ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ י  ƒּפ ַעל 
ַחס  ַפן  ּום ‡ו… ׂ̆ ּב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּיּום  ƒ̃ ַעל  ו¿ ֲ‰„ּו˙  ַ‰ּיַ ַעל  ם  ָ ׁ̆ ר  מו… ¿ ׁ̆ ƒל

ם. לו… ָ ׁ̆ ו¿

ּו˙  ׁ̆ ר¿ נּו  ¿ּ̇ ƒי ל…‡  ַמּ„ּוַע  ם?  ‡ו… ¿̇ ƒּפ ָר‰  ָּ̃ ַמ‰  ֲ‡ָבל,  י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ָר‰? ו… ּ̇  „ מו… ל¿ ƒיך¿ ל ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ים ל¿ ƒ„י ƒמ ל¿ ַּ̇ ַל

ָלל  כ¿ ƒּב יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ יָכן  ≈‰ ים. "מ≈ ƒ„ָל ַ‰י¿ ר  ∆̇ י∆ בּו  ָער¿ ¿̇ ƒ‰ ן,"  ָנכו… ן,  "ָנכו…
 ˙ יבו… ƒ ׁ̆ י¿ ּבַ  „ מו… ל¿ ƒל לּו  יּוכ¿ ל…‡  ים  ƒחּור ּבַ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ ּכָ מּוָזר  ן  יו… ַרע¿

."???˙ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
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י  ≈„ ּכ¿  . ך¿ ָ‡רו… ו¿ ב  ּכָ ֻמר¿  - ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„ָל י¿  -  ‰ ָלז∆ ר  ּב≈ ס¿ ∆‰‰ַ  :„ ַלּמ≈ מ¿
 ˙ רו… ˙ ˜ו… ם ‡∆ ָלכ∆ ר  ַסּפ≈ ּול¿ ים  ƒ„ּ ¿̃ ‰ַ ל¿  ׁ̆ י≈ ָבר,  ָ„ּ‰ַ  ׁ̆ ר∆ … ׁ̆ ל  ∆‡ ˙ ∆„ ָלר∆
 ‰ ר∆ ו… ּ̃ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ּמַ ∆ ׁ̆ ב  יט≈ ינּו ‰≈ ƒב ָּ̇ ך¿  ים, ּכָ ƒנ ˙ ָ‰ַ‡ֲחרו… רו… ּ„ו… ל ּבַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י
 150- ּכ¿ י  נ≈ פ¿ ƒל ָבר  ּכ¿ ל  ח≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ּפּור  ƒס ל  ∆ ׁ̆  ‰‡ָ ָ̂ ˙ו…  ‡ ּלָ ינו… ‡∆ ם ‡≈ ַ‰ּיו…

ֈ‰ָנ ָ ׁ̆

ָי‰.  רּוס¿ ַל‡י ּב¿ י˜ו… ƒר נ‡ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ˜ּוָפ‰  ¿ּ̇ ל ַ‰ נּו ‡∆ נ≈ יו… מ¿ ƒ„ ר ּב¿ ַנֲחזו…
ָל‰"  ּכָ ¿ׂ̆ נּוַע˙ ַ‰"ַ‰ ¿ּ̇ ֲ‰„ּו˙, רּוַח  י ַ‰ּיַ מ≈ ¿ ׁ̆  ˙ ּסּו ‡∆ ƒים ּכ ƒר חו… ¿ ׁ̆ ים  ƒֲעָננ
ֲ‰„ּו˙  ַ‰ּיַ י  ז≈ ּכ¿ ר¿ מ∆ ל¿ ַ‡ף   ‰ ָּ̇ ַע יָע‰  ƒ‚ּ ƒ‰ ין,  ƒל ר¿ ב∆ ּב¿ ב  ≈ ׁ ּ̆ ַנ ל¿  ‰ ּלָ ח≈ ≈‰ ∆ ׁ̆

.˙ ָר‡ו… ˙ נו… ּמו… ַ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆  ˙ ו… ׂ̆ ‰ ַלֲע ּלָ ח≈ ≈‰ ָי‰, ו¿ רּוס¿ ּב¿

נּוָע‰ זו…  ¿̇ ƒפּו ל ָטר¿ ¿̂ ƒ‰ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ך¿ ַ‰ ר∆ ∆„ּ ˙ ּו ‡∆ ׁ̆ ר ָנט¿ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿
ם,  ƒי ַ‰ּ‚ו… י  כ≈ ַ„ר¿ ּב¿  ˙ כ∆ ָלל∆ ּלּו  ח≈ ם ‰≈ ים", ‰≈ ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ָמם "ַמ ¿̂ ַע ל¿ ‡ּו  ר¿ ָ̃
 ‡ ˆו… מ¿ ƒם ל ָּ̇ ָכל¿ ָכל י¿ ּסּו ּב¿ ƒנ ם, ו¿ י‰∆ ≈ ׁ̆ ּבּו ַמל¿ ׁ̆ ּכ¿ ּבו… ל¿ ƒל ם ו¿ ָ̇ מו… ‚ ּכ¿ ‰ו… נ¿ ƒל
 ‰ י ז∆ ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆ ָמם  ¿̂ ַע ּמּו ל¿ ƒ„ּ ם ם. ‰≈ י‰∆ ינ≈ ל ּב≈ ל≈ ּב… ¿̇ ƒ‰ ם ּול¿ י‰∆ ינ≈ ע≈ ן ּב¿ ח≈
ם  ּבָ ƒי ל ƒינּו ּכ ƒב ל…‡ ‰≈ ם, ו¿ י‰∆ ם ֲ‡ל≈ ƒי ל ַ‰ּ‚ו… ∆ ׁ̆ ָל‰  „ו… ¿‚ּ‰ַ ‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ˜ ס≈ ּפָ ƒּ̇
י  ‚ו… ˙ ל¿ ּמו… ַ„ּ ƒ‰ ‰ ל¿ ַנּס∆ י מ¿ ƒ„ּו‰ ם ַ‰ּי¿ ƒ‡ ם‚ַ ם, ו¿ ≈ ׁ ּ̆ ַי„ ַ‰ ּנו… ּב¿ ƒ‰ ם ƒי ל ַ‰ּ‚ו… ∆ ׁ̆
 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ‰ ∆ׂ̆ י, עו… ים ַלּ‚ו… ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ך¿ ּכַ פ∆ ∆‰ , ל¿ יל לו… ƒע ‰ ל…‡ יו… ז∆

ם. לו… ָ ׁ̆ ל ַחס ו¿ ַ„ּ ¿‚ ƒּ̇  ‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ רּוך¿ ‰ּו‡  ּבָ

כּו  ¿ ׁ̆ מ¿ ƒנ ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ים  ƒ„ ֲחר≈ ים  ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… יך¿  י„: ‡≈ ƒמ ל¿ ַּ̇
ם? י‰∆ ַ‡ֲחר≈

ים  ƒָרכ ¿„ ƒֲעלּו ּב ם ּפָ ל, ַ‡ך¿ ‰≈ ≈̃ ָנ יחּו ּב¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ם ל ן ‰≈ „: ָ‡כ≈ ַלּמ≈ מ¿
י  ≈ּ̇ ָב סּו ל¿ נ¿ כ¿ ƒים, נ ƒ„ ים ֲחר≈ ƒ„י‰ּו ƒּו ל ׂ̆ ַחּפ¿ ¿̇ ƒ‰ ם ר, ‰≈ ≈̇ יו… ˙ ּב¿ ּיו… ƒמּומ ַער¿
ים  ƒ„ מ¿ לו… ם  ≈‰ ּלּו  ƒ‡ ּכ¿ ָמם  ¿̂ ַע ּו  ׂ̆ ָע ם  ָ ׁ̆  .˙ יבו… ƒ ׁ̆ ַלי¿ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ
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ַ‡ט  ַ‡ט ל¿ ָכך¿ ל¿ ם. ו¿ ינּו ָב‰∆ ƒח ּל…‡ ַיב¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ם, ּכ¿ מו… ֻכּלָ ים ּכ¿ ƒ‚‰ֲַנ ¿̇ ƒּומ
ם  י‰∆ ≈̇ עו… ≈„ּ  ˙ ∆‡ ים,  ƒחּור ַ‰ּבַ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ם  ƒע  ˙ יחו… ƒׂ ּ̆ ‰ַ ך¿  ˙ו… ּב¿ יסּו  ƒנ כ¿ ƒ‰

.˙ ָ‰ָרעו…

ים  ƒיר ƒע ¿̂ ים  ƒַבחּור י  נ≈ ֲ‰מו… יחּו  ƒ„ּ ƒ‰ ם  ָרָ‡‰, ‰≈ נו…  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ָ̇ ַ‰ֲ‰ָס
 ˙ ָ„ּ‰ַ ַעל  יר  ƒֲעב‰ַ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ ָעָל‰  ב  ל≈ ן  ַ„ֲ‡בו… ּול¿ ם,  י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ּב¿  ˙ כ∆ ָלל∆
בּו  ר¿ ח∆ נ∆  ˙ מו… ל≈ ¿ ׁ̆  ˙ ַוֲעָירו… ים  ƒָער ∆ ׁ̆ ָכך¿  י  ≈„ ּכ¿ ַע„   ,˙ ָבבו… ּור¿ ים  ƒָלפ‡ֲ
ָח‰.  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ ƒם מ ƒַני ¿ ׁ̆ יר ּו ƒע ָח„ מ≈ ם ‡∆ ƒ‡ י ƒם ּכ ∆‰ ר ּבָ ַ̇ ל…‡ נו… „ ו¿ סו… ַע„ ַ‰י¿

.‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ָמן ַל ¡‡ ר נ∆ ַ̇ ל נו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ∆ ׁ̆ ָכל ז…‡˙ ֻרּבו…  ּב¿

ּלּו. ≈‡ ים ּכָ ƒָבר ַע ּ„¿ מו… ¿ ׁ̆ ƒל ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ך¿  ל ּכָ י„: ּכָ ƒמ ל¿ ַּ̇

ָכך¿  ּב¿ ˜ּו  ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ‡…ל ים  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ל. ַ‰ּמַ ל…‡ ַ‰ּכ… ן  ƒֲעַ„י  ‰ ז∆ ו¿  :„ ַלּמ≈ מ¿
 ‡ ≈̂ ל…‡ יו… ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ּכָ ∆ ׁ̆ ם ָרˆּו  ם, ‰≈ י‰∆ ָבר ָנ‰ּו ַ‡ֲחר≈ ים ּכ¿ ƒַרּב ∆ ׁ̆
ר  מו… ¿ ׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ ָח„  י ‡∆ ƒ„ּו‰ יּלּו י¿ ƒר ֲ‡פ ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒל…‡ י ם ו¿ ּכָ ַ„ר¿ ך¿ ּב¿ ל≈ ָלל י≈ ן ַ‰ּכ¿ ƒמ
 ˙ ˆו… סּו ע≈ ּכ¿ ƒם ט ∆‰ ˙ ּבָ ˙ ַרּבו… פו… נּו ֲ‡ס≈ ¿‚ּ ר¿ ƒ‡ ¿ך ם ּכָ ≈ ׁ̆ ֲ‰ָלָכ‰. ל¿ ˙ ּכַ ו… ¿̂ ƒמ
ם  ים ‰≈ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ „ּוַע  ַכּיָ י  ƒּכ ם,  ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ּב¿ ָ‰ָעם  ל  ּכָ  ˙ ך¿ ‡∆ ו… ׁ̆ מ¿ ƒל  „ ַ̂ י ּכ≈
ּו  ׂ̆ ּפ¿ ƒן ח ָלכ≈ ם, ו¿ ָ̇ מּוָנ ¡‡ „ ∆‚ ָעם נ∆ נ¿ כ¿ ַ ׁ̆ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ף ו¿ ר∆ ‰ ע… ≈ ׁ̆ ¿̃ ַעם 

ם. י‰∆ כ≈ ַ„ר¿ ˙ ּב¿ כ∆ ם ָלל∆ ּלָ ˙ ּכֻ יַח ‡∆ ƒר ַ‰כ¿ ך¿ ל¿ ר∆ ∆„

ך¿  ל∆ מ∆ ָ‡ז  ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ַל‡י,  י˜ו… ƒנ ‡ר  ַּ̂ ַל ב  ָּ̇ כ¿ ƒמ חּו  ל¿ ָ ׁ̆ ּו?  ׂ̆ ָע  ‰ מ∆
ַ„ע,  י י∆ ר≈ ם ַחס¿ ים ‰≈ ƒ„ּו‰ י ַ‰ּי¿ ƒר, ּכ‡ ַּ̂ בּו ַל ¿̇ ָי‰, ּבו… ּכָ ı רּוס¿ ר∆ ל ‡∆ ∆ ׁ̆
ל  מו… ּכָ ל ּכ¿ י ח… ּמּו„≈ ƒים ל ƒ„ מ¿ יָנם לו… ≈‡ ַ‡ַחר ו¿ ı, מ≈ י ָ‰ָ‡ר∆ ַעּמ≈ ים ו¿ ƒּבּור
ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ˜ מ≈ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ם ָל‰∆ ר≈ ‰ ּ‚ו… נ∆ ו… ׁ ּ̆ ם ַ‰ ָ ׁ̆ בּו ן ל¿ מו… כ≈ ם, ּכ¿ ƒי ַ‰ּ‚ו…

ָל‰. ָ ׁ̆ מ¿ ים ַלּמ∆ ƒ̃ י ƒָכך¿ ַמּז ּוב¿
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ים  ƒ„ּו‰ י¿  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ַל‡י  י˜ו… ƒנ ‡ר  ַּ̂ ַל ב  ָּ̇ כ¿ ƒּמ‰ַ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿

 „ ּיָ ƒָח„ ּומ ַ‚ע ‡∆ יּלּו ר∆ ƒין ֲ‡פ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰ ‡…ל יָ‡‰ ו¿ ƒ̂ ַפı ַעל ַ‰ּמ¿ ָ̃  ,˜‰ָ ֻמב¿

ים. ƒ„ּו‰ ל ַ‰ּי¿ ˙ ַעל ּכָ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ רו… ז≈ ַזר ּ‚¿ ָ‚ּ

 ׁ̆ ּבו… ל¿ ƒל ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ַעל  ∆ ׁ̆  ," ׁ̆ בּו ַ‰ּל¿ ַר˙  ז≈ ¿‚ּ"  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָנ‰  ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ

 .˙ ‡ו… ּופ≈ ן  ָ̃ ָז ל  ≈„ּ‚ַ ל¿ ם  ָל‰∆ ָ‡סּור  ַכּמּוָבן  ו¿ ם,  ƒי ַ‰ּ‚ו… מו…  ּכ¿ ים  ƒ„‚ָ ּב¿

 ׁ̆ ַלּב≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒ ׁ̆ מ¿ ַ‰ּמַ י  ƒ„ּו‰ י¿ ‡ר  ַּ̂ ‰ַ י  ר≈ ט¿ ו… ׁ̆ סּו  פ¿ ָּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿

ּיּו˙  ƒר ז¿ ַ‡כ¿ ּב¿ נו…  ָ̃ ז¿ ƒּוב יו  ָ̇ ‡ו… פ≈ ּב¿ לּו  ַ‰ּלָ ּו  ׁ̆ ל¿ ָּ̇ י,  ƒ„ּו‰ י¿  ׁ̆ ּבּו ַמל¿ ּב¿

ם. ב ּ„ָ ּכּו‰ּו ַע„ ז… ƒ‰ ָרָ‡‰, ו¿ נו…
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ּו ָכך¿  ׂ̆ ים ָע ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ‰ ל¿ ∆ ׁ̆ ָ̃ ָר‡,  ָמע נו… ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ י„: ז∆ ƒמ ל¿ ַּ̇
ם! י‰∆ ַלֲ‡ח≈

 ‰ ּיָ ƒנ ¿ ׁ ּ̆ ָר‰ ַ‰ ז≈ ¿‚ּ‰ַ ,˙ רו… ז≈ ּמּו ַ‰ּ‚¿ ַ̇ ן ל…‡  ƒז…‡˙ ֲעַ„י ן, ַ‡ך¿ ּב¿ „: ָנכו… ַלּמ≈ מ¿
ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ‡ר,  ַּ̂ ‰ַ ַזר  ָ‚ּ ים,  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ  ˙ ַ̂ ֲע ּבַ  ," ּנּוך¿ ƒח‰ַ ַר˙  ז≈ ¿‚ּ"  ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ים. ƒסּול ים ּפ¿ ƒ„ּמּו ƒר ל‡ָ ¿ ׁ̆ ל, ּו י ח… ּמּו„≈ ƒל „ מו… ל¿ ƒב ל י ַחּיָ ƒ„ּו‰ „ י¿ ל∆ י∆

י  ≈‡ נ¿ ו… ׂ̆ ים  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ָר‡ו… ַ‰ּנו…  ˙ נו… ָ ׁ̆ ַ‰ַ‰ל¿  ˙ בו… ¿̃ ƒע ּב¿
ך¿  ּיָ ַ ׁ̆ ל…‡ ָ‰ָי‰  ַעט ו¿ מ¿ ƒּכ , ך¿ ˙ ּכָ בו… ¿̃ ƒע ‡ּו ּב¿ ּבָ ∆ ׁ̆  ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ ֲ‰„ּו˙, ו¿ ַ‰ּיַ

ים. ƒר ‰ו… ים ט¿ ƒּי ƒ„ּו‰ ים י¿ ƒַחּי ˙ יו… ח¿ ƒיך¿ ל ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל¿

ָי‡  ס¿ ָלמו… ר¿ ַ„ּ ָ‰ַ‡נ¿ ל  ּכָ ƒמ חּו  מ¿ ָׂ̆ ם  ≈‰ ים?  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ו¿ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ּו? ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆
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ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ּסּו ל¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָכל  ‡, ּכ¿ ל∆ ‰ ּפ∆ ‡ּו ז∆ ָב‰ֈ ר¿ ָל‰ טו… ≈‡ ¿ ׁ̆  :„ ַלּמ≈ מ¿
מּור,  ך¿ ַ‰ּ‚ָ פ∆ ם ַ‰‰∆ ƒ‡ י ƒּכ ,‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּ̆ ַמֲעָט‰ ַ‰ ¿̇ ƒּל…‡ נ ∆ ׁ̆ ם, ל…‡ ַר˜  ƒי ַלּ‚ו…

ָמ‰. ¿ּ̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ָכ‰ ו¿ י‡ ָ‰ל¿ ƒ‰

יטּו  ƒל ח¡ ל ָחמּור, ‰∆ פ∆ ≈ ׁ̆ יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ָי רּוס¿ ָל‰ ּב¿ ּכָ ל¿ ב ַ‰ּכַ ַּ̂ ר ַמ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
ים  ƒר ּכָ ƒ‡ י  פ≈ ַ‡ל¿ ל,  ּכ… ּבַ ים  ƒמ ≈ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ י  ƒּכ ָח„  ∆‡ ‰ ּפ∆ ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ָכל 
ים  ƒ ׁ̆ ֲחֻמ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ּוכ¿ יו,  ָ„ּ ַיח¿ רּו  ָחב¿ ָי‰  רּוס¿ י  ַרֲחב≈ ל  ּכָ ƒמ ים  ƒּבּור
ַ‡ַחר   ‰ ז∆ ּבָ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ י  ּוב≈ ׁ ּ̆ ƒי ַעל  לּו  ַנּפ¿ ¿̇ ƒ‰ ים,  ƒינ ƒַסּכ ּוב¿ ים  ƒנ ז¿ ַ‚ר¿ ּב¿
זּו  ז¿ ּבָ ם,  ַרח≈ ל…‡  ל¿ חּו  ָטב¿ ו¿ ‚ּו  ָ‰ר¿ ם  ≈‰ ָמם.  ַזע¿  ˙ ∆‡ ם  ָב‰∆ ּלּו  ƒכ ו¿  ‰ ז∆
 . ׁ̆ ≈‡ ּבָ ם  י‰∆ ≈ּ̇ ּבָ  ˙ ∆‡ פּו  ר¿ ָׂ̆ ן  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ּול¿ ם,  ָ ׁ̆ כּו ּור¿ ם  ּפָ ס¿ ּכַ  ˙ ∆‡
ָסף:  ּנּוָים ַ‰ּנו… ƒּכ י  ƒפ כ¿ ם, ‡ו…  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ּנּוי  ƒים" ָ‰ָי‰ ַ‰ּכ ƒט יס¿ ƒמ רו… ¿‚ רו… "ּפ¿

ם. י‰∆ ל≈ ַר‚¿ ים ל¿ ƒָעל נ¿ ƒל…‡ מ כּו ל¿ י ָ‰ל¿ ƒים", ּכ ƒפ ח≈ "ַ‰י¿

ם. מּו ָל‰∆ י ּ„ָ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ עּו.  ¿‚ ‡י ל…‡ ּפָ ם ַוּ„ַ ים ‰≈ ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ּמַ י„: ּבַ ƒמ ל¿ ַּ̇

ין  ּב≈ ָלל  כ¿ ילּו  ƒ„ּ ב¿ ƒ‰ ל…‡  ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… י.  ƒ„ּ ַיל¿ ָך  ָי„¿ ּב¿ ָטעּו˙   :„ ַלּמ≈ מ¿
ים  ƒ„ ּמָ ֻ ׁ̆ יּלּו מ¿ ƒם ֲ‡פ ּלָ ˙ ּכֻ ‚ּו ‡∆ ם ָ‰ר¿ ים. ‰≈ ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַמ ˙ ל¿ ו… ¿̂ ƒי מ ר≈ מ¿ ו… ׁ̆

‚ּו. ים ָ‰ר¿ ƒמּור ¿‚ּ

ים  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַלּמַ  „…‡ מ¿  ‰ ָ ׁ̆ ָ̃  ‰ ַמּכָ ּוּו  ƒ‰ ּלּו,  ≈‡ ים  ƒ ׁ̆ ָ̃  ˙ ָרעו… ‡ו… מ¿
י  ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ ָלַ„ַע˙  חּו  כ¿ נו… ם  ּזּו. ‰≈ ָנ‚… ם  י‰∆ ≈̇ ו… ¿̃ ƒּ̇ ל  ּכָ ים.  ƒל ל¿ ּבו… ¿̇ ƒַלּמ ו¿
ָלם  עו… ˙, ּול¿ ו… ¿̂ ƒּיּום ַ‰ּמ ƒּ̃ ƒָח˜ ַרב מ ר¿ ˜ מ∆ ַרח≈ ¿̇ ƒם י ƒ‡ ם י ּ‚ַ ƒ„ּו‰ ר י¿ ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒי

. ַעּמו… ׁ̆ ל¿ ח≈ ּכַ ¿̇ ƒ‰ ל…‡ יּוַכל ל¿

ם  ƒי ב ַלּ‚ו… ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ ַ„‡י ל¿ ּל…‡ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ח  ַ̃ „ּו ל∆ ם ָלמ¿ י„: נּו, ָ‡ז ‰≈ ƒמ ל¿ ַּ̇
רּו  ָחז¿ ם  ≈‰ ז…‡˙   ˙ בו… ¿̃ ƒע ּב¿ ם  ָ̇ ַ‰ּס¿ ן  ƒמ ם,  ָ̇ מו… ּכ¿  ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿

ים? ƒם ָ‰ָרע י‰∆ ≈ׂ̆ ֲע ּמַ ƒּוָב‰ מ ׁ̆ ¿̇ ƒּב
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 ˙ ∆‡ „ּו  ָלמ¿ ל…‡  ו¿ מּוָסר,  חּו  ¿̃ ָל ל…‡  ם  ≈‰ ב  ל≈ ן  ַ„ֲ‡בו… ל¿  :„ ַלּמ≈ מ¿
יַט˙  ƒ ׁ̆ פ¿ ƒָב‰ ל רו… ¿̃ יָח‰ ּו ƒל ¿̂ יָנּ‰ ַמ ם זו… ‡≈ ָ̇ ּטָ ƒ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ָר‡ּו  ∆ ׁ̆ ח. ּכ¿ ַ̃ ַ‰ּל∆
יף  ƒֲחל‰ַ יטּו ל¿ ƒל ח¡ ים ‰∆ ƒר ָ̇ ַ‰ּנו… ‰, ו¿ ָ̃ י ƒר חּו ַלֲ‡מ∆ ר¿ ם ּבָ ∆‰ ים מ≈ ƒל, ַרּב ∆‚ ר∆
ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ין  ּב≈ ב  ָער≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  ˜ו… מ¿ ƒּב  ,‰ ָ ׁ̆ ֲחָ„  ‰ ּטָ ƒ ׁ̆ ּב¿ ם  ָ̇ ּטָ ƒ ׁ̆  ˙ ∆‡

10
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כּו  ַיַ‰פ¿ ַ‡ך¿  ים,  ƒ„י‰ּו ƒּכ ֲ‡רּו  ָ ׁ ּ̆ ƒי ם  ל, ‰≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ם  ≈ ׁ̆  ˙ יַח ‡∆ ƒּכ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּול¿
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ∆ ׁ̆ ּיּו˙ו…  ƒ„חּו ƒי ים, ו¿ ƒָכל ָ‰ַעּמ ַעם ּכ¿ ל ל¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י ˙ ∆‡
ַעם  ˙ו…  יו… ¿‰ ƒּב ם  ƒ‡ י  ƒּכ  ,˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ו… ּ̇ יַר˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ƒּב  „ עו…  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ל‡ 
ים  ƒם ָימ ָ̇ ‡ו… ֲ‡פּו ּב¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ם  ƒי ל ַ‰ּ‚ו… ָ‡ר ּכָ ¿ ׁ̆ מו…  י, ּכ¿ ƒ‡ָמ ¿̂ י" ַע ƒּמ‡ֻ "ל¿

י˙. ƒינ ƒ„ ָמ‡ּו˙ מ¿ ¿̂ ַע יַע ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ל¿

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ˙ נו… ו… ׁ̆ ים  ƒָרכ ¿„ ƒּוב ֲעמּוָל‰  ַ̇ ּב¿ ּבּו  ר¿ ƒ‰ ים  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ
יו  ָ„ּ ַיח¿  „ ַ‡ח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ים  ƒ„ּו‰ ַלּי¿ ‡ּו  ר¿ ָ̃ ו¿  , ׁ̆ ָחָ„ ∆‰ ָנם  יו… ַרע¿ ל¿  ˙ ו… ׁ̆ ָפ נ¿
 ˙ ֻ‡ּמו… ַח˙  ַּ̇ ּבּו„  ע¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿ לּו˙  ָ‚ּ‰ַ ל  ע…  ˙ ∆‡ ‡ָרם  ּוָ ַ̂ ַעל  מ≈ ר̃…  פ¿ ƒל ו¿
 ‰ּ ּלָ ∆ ׁ ּ̆ ƒמ ָב‡  ָ̂ ו¿ ָפ‰  ָׂ̆ ם  ƒע י˙  ƒ‡ָמ ¿̂ ַע יָנ‰  ƒ„ מ¿ ים  ƒ̃ ‰ָ ּול¿ ָלם,  ָ‰עו…

ם. ƒי ˙ ַ‰ּ‚ו… ˆו… מו… ָכל ַ‡ר¿ ˙ ּכ¿ יו… ¿‰ ƒר ל ָּ̃ ƒע‰ָ ו¿

ַר˜   ‡ ּלָ ∆‡ ַיֲ‰„ּו˙  ין  ≈‡" ם  ַ‰ּיו… מ≈ י  ƒּכ יזּו  ƒר כ¿ ƒ‰ ים  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ
ין לו…  ם ‡≈ ƒ‡ ם י ּ‚ַ ƒ„ּו‰ ם ‰ּו‡ י¿ ָ̇ ָ̂ בּו ¿̃ ƒך¿ ל ּי≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆ י  ƒּיּו˙", מ ƒּמ‡ֻ ל¿
ים  ƒנ ָ ׁ ּ̆ ֻי ים ַ‰מ¿ ƒ„ּו‰ ֲח˜ּו ַעל ַ‰ּי¿ ָ̂ ‰, ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ם ַ‰ ƒּוָמ‰ ע‡ מ¿
יַח  ƒ ׁ̆ מ¿ י  ≈„ י¿ ַעל  ם  ָ̇ ‡ו… ַ‡ל  ¿‚ ƒי ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ ים  ƒַחּכ ַ‰מ¿

נּו. ≈̃ ¿„ ƒ̂

˘ר"י.  ל  ∆̂ ר¿ ∆‰ ם  ≈ ׁ̆ ּב¿ ר  פ≈ ּכ… י  ƒ„ּו‰ י¿ ָעַמ„  זו…  נּוָע‰  ¿ּ̇  ׁ̆ ר…‡ ּב¿
ָעָל‰   ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ּבַ  .˙ ָ„ּ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ל  ָ‚„ו…  ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ָ‰ָי‰  ‰ּו‡ 
ם  ָ ׁ̆ ר…‡ ‰ּו‡ ּב¿ ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י ˙ ˜ּוָפ‰ ‡∆ ָמ‰ ז¿ ˜ו… יל ּב¿ ƒב ‰ו… נו… ל¿ יו… ַרע¿ ב¿
ל…‡  זו…  י˙  ƒנ כ¿ ָּ̇ ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰  ∆ ׁ ּ̆ ƒמ ַ‡ך¿   .„ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿ י˙  ƒר ¿̂ ַ‰ּנו…  ‰ ּיָ ƒס נ≈ ַלּכ¿  -
 ֈ ַבּ„ו… ל¿ ם  ָ ׁ̆ ל¿ יַע  ƒ‚ַּי ‰ּו‡  ף  ַבּסו… ל¿ י  ƒּכ ַעל,  ַ‰ּפ… ל  ∆‡  ˙‡ ≈̂ ָל ˙ּוַכל 
ל  ח≈ ≈‰ רו… ו¿ ˙ עו… ∆‡ ‰ ּנָ ƒ ׁ̆  , ּמו… ƒים ע ƒל ל¿ ּבו… ¿̇ ƒל מ ∆ ׁ̆ ָטן  ָ̃ ר  ּפָ ס¿ ƒּוַלי מ‡ ו¿
ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆ ָחר  ב¿ ƒַעם ַ‰ּנ ל, מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ∆ ׁ̆ ּנּוי ַמ‰ּו˙ו…  ƒ ׁ̆ יף ל¿ ƒּט‰ַ ל¿
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יע  ƒ‚ּ‰ַ ף ּול¿ ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒל ׁ̆ ן י≈ ָלכ≈ ים, ו¿ ƒָכל ָ‰ַעּמ י ּכ¿ ƒּמ‡ֻ ַעם ל¿ יו, ל¿ י‡ ַחּיָ ƒ‰
י˙. ƒ‡ָמ ¿̂ יָנ‰ ַע ƒ„ מ¿ ƒל

י  ָלל ַ‡ֲחר≈ ו… ׁ̆ כּו  ל¿ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּלּו  יּו ‡≈ ¿‰ ƒים י ƒַעּט ּמ¿ ∆ ׁ̆ ין  ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆  ‰ „ ז∆ ּמָ ֻ ׁ̆ מ¿
 ˙ ∆‡ יר  ƒּב ¿‚‰ַ ל¿  ׁ̆ י≈ י  ƒּכ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ָריו  ֲחב≈  ˙ ∆‡ ַע  נ≈ כ¿ ƒ ׁ̆ יו,  ָ̇ נו… יו… ¿‚ ƒ ׁ̆
ּו  ׁ̆ ָ‚ר¿ פּו ‡ו… י¿ ¿„ּ ר¿ ƒם י ƒי ַ‰ּ‚ו… ∆ ׁ̆ ָ‡ז, ּכ¿ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י ˙ ל¿ ַ‡˙ ָ‰ֻ‡ּמו… נ¿ ƒׂ̆
יַנ˙  ƒ„ "מ¿ ƒל יָלם  ƒב ‰ו… ל¿ ל  ≈̃ ָנ ּב¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ן  ָּ̇ ƒנ ם,  ָ̂ ַ‡ר¿ מ≈ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿  ˙ ∆‡

י˙. ƒ‡ָמ ¿̂ ים" ָ‰ַע ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿

י˙  ƒס‰ָ ּלּו ל¿ ח≈ ≈‰ , ו¿ ּלו… ∆ ׁ̆ ָלח  ¿̂ ן" ַ‰ּמֻ יו… ָ‰"ַרע¿ ַלֲ‰בּו מ≈ ¿̇ ƒ‰ ים ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
ָנ˙  מ¿ ַעל  ָלם  ָ‰עו…  ˙ ֻ‡ּמו… י  נ≈ פ¿ ƒּב ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ם  י‰∆ ֲ‡ח≈ ַעל  ין  ƒ ׁ̆ ַ‰ל¿ ּול¿
 ˙ ∆‡ יר  ƒע ַ‰ב¿ ל¿ ָיָ„ם  ב¿ ָעָל‰  ן  ָ‡כ≈ ו¿ ים.  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿  ˙ ∆‡ ף  ּ„ו… ר¿ ƒל ּלּו  ח≈ ּיָ ∆ ׁ̆
ָר‰  ַ‰ּמָ  ‰‡ָ ָ̂ ו… ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ י˙,  ƒח ¿ ׁ̆ ‰ַ ל¿ ַע„  ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ַעל  ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ֲחַמ˙ 
 ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ ׁ̆ ּכ¿  „ ≈̃ ַ‰ּמו… ַעל  ָעלּו   ‰ּ ּבָ  ,‰ ָ‰ֲ‡ֻיּמָ  ‰‡ָ ו… ׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ר  ≈̇ יו… ּב¿

ָמם. ם ּ„ָ ˜ו… נ¿ ƒל, ‰' י ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ינּו ב¿ ַ‡ח≈ ן מ≈ יו… ל¿ ƒמ

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙‡ַ נ¿ ƒׂ̆ ּב¿  ‰ ָ ׁ̆ „ּו ּו‚¿  ‰‡ָ ל≈ מ¿ י˙  ƒ̂ ‡ ַ‰ּנַ ֲעמּוָל‰  ַּ̇ ‰ַ
ם  י‰∆ ר≈ ם ּוַמַ‡מ¿ י‰∆ ≈̇ נו… ָ ׁ̆ ‰ ַעל ַ‰ל¿ ּב≈ ָכ‰ ַ‰ר¿ ּמ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ,‰ ָרָ‡‰ ַוֲ‡ֻיּמָ נו…

ים. ƒנ ּיו… ƒּ̂ י ַ‰ ≈ ׁ̆ ל ָר‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒּי ƒס ָ‰ַ‡ר¿

 ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ּבַ בּו  ¿ ׁ̆ ָח ל…‡  ָלל  ּכ¿ ים,  ƒר פ¿ ַ‰ּכו… ָעיו  ר≈ מ¿ ַוֲחבּוַר˙  ל,  ∆̂ ר¿ ∆‰
 ‰ ָ„ּ ‡ּוַ‚נ¿ ם ּב¿ ƒ‡ י ƒל, ּכ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ים" ּב¿ ƒ„ּו‰ יַנ˙ ַ‰ּי¿ ƒ„ ַמ˙ "מ¿ ָ̃ ַעל ֲ‰
לּו  יּוכ¿  ‰ּ ּבָ ֲ‡ָ„ָמ‰   ˙ ּסַ ƒּפ ם  ָל‰∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ָּ̃ ƒע‰ָ  .‰ ָ̃ י ƒר ַ‡פ¿ ּב¿ ∆ ׁ̆
י  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ָ‰ָעם   ˙ ∆‡ ך¿  ַלֲ‰פ… ַעל,  ַ‰ּפ… ל  ∆‡ ם  ָּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח  ˙ ∆‡ י‡  ƒ̂ ‰ו… ל¿
 ‰ י∆ ¿‰ ƒי י˙,  ƒ‡ָמ ¿̂ ָ‰ַע יָנ˙ו…  ƒ„ מ¿ ַמַען  ל¿ ָחם  ל¿ ƒנ ו¿ ָב˜  ¡‡ ַ‰ּנ∆ י  ƒּמ‡ֻ ל¿ ַעם  ל¿

ר ‰ּו‡. ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָמּ‰ ּבַ ˜ו… מ¿
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ינּו  ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  ן, מ≈ לו… ָ ׁ ּ̆ ƒכ ָע„ ל¿ ‰ נו… ן ז∆ יו… י ַרע¿ ƒחּו ּכ כ¿ ּנו… ∆ ׁ̆ י  ַר˜ ַ‡ֲחר≈
 ˙ ∆‡ ּנּו  ƒ ׁ̆ ים,  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ י  נ≈ ֲ‰מו…  ˙ ∆‡ ם  ָ ׁ̆ ל¿ י‡  ƒב‰ָ ל¿ יחּו  ƒל ¿̂ ַי ל…‡  י  ƒּכ
ם. ָ̇ יָנ ƒ„ מ¿ ƒי…ָע„ ל ם ַ‰מ¿ ˜ו… ּמָ ל, ּכַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ יעּו ַעל ‡∆ ƒּב ¿̂ ƒ‰ י˙ ו¿ ƒנ כ¿ ָּ̇ ‰ַ

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ∆ ׁ̆ י ֻרּבו…  ר ָלנּו, ֲ‰ר≈ ַסּפ≈ י מ¿ ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ ּ̆ י ַמ‰  ƒפ י„: ל¿ ƒמ ל¿ ַּ̇
 ˙ כ∆ ּו ָלל∆ ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‡ יפו… ˙, ַמּ„ּוַע ‡≈ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ י ˙ו… ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ן  ƒיּו ֲעַ„י‰ָ

ם? י‰∆ ַ‡ֲחר≈

ם  י‰∆ ≈̇ עו… ≈„ּ ˙ ל, ‡∆ ˜ו… „ ּב¿ ּיָ ƒים מ ƒיע ƒמ ¿ ׁ̆ ים ַמ ƒנ ּיו… ƒּ̂ „: לּו ָ‰יּו ַ‰ ַלּמ≈ מ¿
ים  ƒּ̇ ּפַ ¿̇ ƒמ ָ‰יּו  ל…‡   „…‡ מ¿ ים  ƒַרּב ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּוב¿ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿  ,˙ לו… ¿̃ לו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ˙ וּו ‡∆ ס¿ ƒ‰ ם ≈‰ ,˙ לו… ם ָ‰ֲ‡פ≈ י‰∆ ≈̇ נו… ּוָ ˙ ּכַ ירּו ‡∆ ƒּ̇ ס¿ ƒ‰ ם ≈‰ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ם. ‡∆ ָל‰∆
בּוָע‰  ל ַ‰ּט¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ַ‡ֲ‰ַב˙ ‡∆ ‰ ו¿ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ו∆ ַמס¿ ם ּב¿ י‰∆ ל≈ ַמַעל¿

י. ƒ„ּו‰ ל י¿ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ּבו…  ƒל ˜ ּב¿ ָעמו…
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ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ֲחרּו ּב¿ ם ּבָ ָבר ‰≈ ל ּ„ָ ∆ ׁ̆ פו…  סו… ּב¿ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ּבָ ƒּיּו˜ ַ‰ּס ƒ„ זו… ּב¿
 ˙ י˙ ‡∆ ƒּ̂ ‰ַ ˙ ל¿ ָע‰ ַבֲעָ„ם ַרּבו… ּי¿ ƒזו… ס ‰ ָ„ּ י". ֻעב¿ ƒ„ּו‰ ı ָל"ָעם ַ‰ּי¿ ר∆ ∆‡ ּכ¿
י„ ָ‰יּו  ƒמ ָּ̇ ∆ ׁ̆ ּלּו,  ים ‡≈ ƒ„ּו‰ ם. י¿ י‰∆ זּור≈ ˙ ּפ¿ ˆו… ַ‡ר¿ ים ּב¿ ƒ„ּו‰ ˙ ַ‰ּי¿ ו… ׁ̆ ¿‚ ƒר
לּו  ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ ם  ּכּו ַלּיו… ƒח ‰ ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ı ים ָלָ‡ר∆ ƒּוע‚ּ ַ‚ע¿ ים ו¿ ƒּסּופ ƒי כ ≈‡ ל≈ מ¿
ל  ∆ ׁ̆  ‰ ו∆ ס¿ ַ‰ּמַ י  ר≈ ֲ‡חו… מ≈ ר  ≈ּ̇ ַּ̇ ס¿ ƒּמ ַמ‰  ינּו  ƒב ≈‰ ל…‡  יָ‰,  ל∆ ≈‡ ר  ַלֲחזו…

ם. ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר סּו ּב¿ ּפ¿ ¿̇ ƒים נ ƒַרּב ל", ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ּוב ‡∆ ׁ ּ̆ ƒַו˙ "י ¿̂ ƒמ

ן,  ּיו… ƒ̂ ם  ≈ ׁ̆ ַעל  ים"  ƒנ ּיו… ƒ̂ " ָמם  ¿̂ ַע ל¿ ‡ּו  ר¿ ָ̃ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ‰ ּבָ ƒּס‰ַ ם  ַ‚ּ זו… 
 "„ ƒו ן ּ„ָ ≈‚ ל ַ‰"ּמָ מ∆ ˙ ס≈ ∆‡ י˙" ו¿ ƒר ב¿ ƒן ָ‰"ע ו… ׁ̆ ˙ ל¿ ם ‡∆ ָ̇ ָפ ¿ׂ̆ ƒּוָבֲחרּו ל
 ˙ ּו… ַ ׁ̆ ָר‰ ל¿ ַמּטָ ל ּב¿ ים, ַ‰ּכ… ƒ„ּו‰ ל י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָמנ ‰ ַסמ¿ ּמָ „ ּכַ עו… ָלם ו¿ ¿‚ ƒ„ ל¿

ל ַיֲ‰„ּו˙. ∆ ׁ̆  ‰ ו∆ ם ַמס¿ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ י  ƒָרנ פ¿ ן ַ‰ּכַ יו… ָלַרע¿

 ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ך¿  ּכָ ל  ּכָ ם  י‰∆ ֲ‡ל≈ ך¿  ו… ׁ̆ מ¿ ƒל יחּו  ƒל ¿̂ ƒ‰ ם  ≈‰ יך¿  ≈‡ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ים? ƒ„ּו‰ י¿

ים,  ƒנ ו… ּ̇ ƒר ע י‡ּו ָל‡ו… ƒ̂ ם ‰ו… ם, ‰≈ י ָלכ∆ ƒּ̇ ר¿ ּפַ ƒָבר ס ּכ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒפ „: ּכ¿ ַלּמ≈ מ¿
ז…‡˙  ַב„  ּל¿ ƒמ ם.  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ נּו˙  ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ן  יו… ַרע¿  ˙ „ו… ב ‡ו… ו… ּ̇ כ¿ ƒל ּבּו  ר¿ ƒ‰ ם  ָ ׁ̆
ע  ∆ ׁ̆ י ƒ‡ע ר∆ עּב¿ ם "‰∆ ≈ ׁ̆ ר ּב¿ פ∆ י ס≈ ≈ּ̇ ‰ ּבָ ּפָ ירו… י ‡≈ ָכל ַרֲחב≈ ימּו ּב¿ ƒ̃ ם ‰≈ ≈‰
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ם  ָב‰∆ ָ‰יּו   ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ּבַ ּמּוָבן  ּכַ ∆ ׁ̆ ים,  ƒּי ƒר ב¿ ƒע ר  פ∆ ס≈ י  ≈ּ̇ ּבָ  - עס"  ּול∆ ׁ̆
ם  ָ̇ ָר ַמּט¿ י‡  ƒ‰ ַמ‰  עּו  ¿„ י≈ ל…‡  ים  ƒר ַ‰‰ו… ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿  , ׁ̆ ∆„…̃ י  ּמּו„≈ ƒל ם  ַ‚ּ
 ı ר∆ ∆‡ ּוב  ׁ ּ̆ ƒי ַו˙  ¿̂ ƒמ" ל¿ ים  ƒ„י ƒמ ל¿ ַּ̇ ‰ַ  ˙ ∆‡ כּו  ּנ¿ ƒח ם  ָ ׁ̆ ו¿ י˙,  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ‰ָ
י  נ≈ ּפ¿ ַעל  יפּו˙  ƒ„ֲע ָלּ‰  נּו  ¿̇ ָנ ו¿ ר  ≈̇ יו… ּב¿ ּוָב‰  ׁ̆ ַ‰ֲח ָו‰  ¿̂ ƒּמ ּכַ ל"  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰,   ˙„ַ ֲעבו… ים  ƒ„ָל ַ‰י¿  ˙ ∆‡ „ּו  ּמ¿ ƒל ן  כ≈ מו…  ּכ¿  .˙ רו… ֲ‡ח≈  ˙ ו… ¿̂ ƒמ
י  ≈„ ּכ¿ ַע„   ,˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ו… ּ̇ יַר˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ב  ם ַלֲעזו… ָ̇ י˙ּו ‡ו… ƒס ַ‡ט ַ‡ט ‰≈ ו¿
ם  י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒמ נּו  ¿̃ רו… ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ˙ יבו… ƒ ׁ̆ י¿  ‰ ַכּמָ ו¿  ‰ ּמָ ּכַ ‡ּו  ¿̂ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָכך¿ 

ים. ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ˙ ∆ ׁ̆ ר∆ סּו ּב¿ ּפ¿ ¿̇ ƒנ ו¿

יבּו  ƒ ׁ̆ ל, ‰ו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ˙ ל¿ ים ַלֲעלו… ƒים ַרּב ƒיר ƒע ¿̂ ּו  ּ̇ ƒך¿ זו… ּפ ר∆ ∆„ ּב¿
כּו  ָ‰פ¿ ָמן  ַ‰ּז¿ ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ּוב¿  ,‰ ָ̂ מ¿ ƒ ׁ̆ ל¿ ים  ƒּוע„ ַ‰י¿ ים"  ƒ̂ ּבּו ƒּ̃ " ּבַ ם  ָ̇ ‡ו…
 ˙ ּבָ ַ ׁ̆ י  ל≈ ַחּל¿ מ¿  ,˙ פו… ר≈ ּוט¿  ˙ לו… ב≈ נ¿ י  ל≈ כ¿ ‡ו… ים,  ƒמּור ¿‚ּ ל  ע… י  ≈̃ ר¿ פו… ל¿

ים רח"ל. ƒ̃ ‰ָ י ָ„˙ ֻמב¿ ≈‡ נ¿ ו… ׂ̆ ַסח ו¿ ּפ∆ ı ּבַ י ָחמ≈ ל≈ כ¿ ָי‰, ‡ו… ס¿ ∆‰ ַפר¿ ּב¿

15
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ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ טּו ַעל ‡∆ ל¿ ¿ ׁ̆ ƒם י ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒּכ ס¿ ƒ‰ ָלם ָכל ָ‰עו… י„: ו¿ ƒמ ל¿ ַּ̇
ָב„? ל¿ ƒם ּב ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ י‡  ƒ‰ ו¿

 ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ים  ƒיט ƒר ַ‰ּב¿ ָ‰יּו  ˜ּוָפ‰  ¿ּ̇  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿ ָול…‡,  ל…‡   :„ ַלּמ≈ ַ‰מ¿
 .ı ָ‡ר∆ ן ּבָ טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ם ‡∆ ∆‰ ַח˙ מ≈ ַ̃ לּו ָל ים ל…‡ ָיכ¿ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ים  ƒ̃ ‰ָ לּו ל¿ י„ יּוכ¿ ƒ̇ ָע ּב∆ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ים ּכ¿ ƒ„ּו‰ ר י¿ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ לּו יו… ע¡ ם ַר˜ ‰∆ ≈‰

. ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ יָנ‰ ּב¿ ƒ„ מ¿

ּלּו  ם ‡≈ י ‰≈ ƒּכ ,˜ ל∆ ים ח≈ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ּ‰ ָ‰ָי‰ ַל ם ּבָ ַ‚ּ ∆ ׁ̆  ,‰‡ָ… ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ ָ̂ ר¿ ָ‡ז ּפָ ו¿
י ימ"˘,  ƒ̂ ‡ ר ַ‰ּנַ ר≈ … ּ̂ ‰ַ „ ∆‚ י נ∆ ƒ„ּו‰ ם ָ‰ָעם ַ‰ּי¿ ≈ ׁ̆ ָחָמ‰ ּב¿ ל¿ ƒיזּו מ ƒר כ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆
ַח  ּט≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ˙‡…עו… ז מ¿ ָ ׁ̆ י˙, ּוב¿ ƒח ¿ ׁ̆ ‰ַ ˙ ֲחָמ˙ו… ַע„ ל¿ ירּו ‡∆ ƒע ב¿ ƒ‰ ¿ָכך ּוב¿
י  ƒ„ּו‰ ˙ ָ‰ָעם ַ‰ּי¿ ל ‡∆ ַחּס≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ ע  ּבַ ¿ ׁ̆ ƒנ יַח ו¿ ƒט ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ך¿ ‡∆ ַ ׁ̆ ָפ‰, ָנ ¿̂ ƒַעל ָ‰ר

רח"ל.

נּו˙  ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ם ƒ‡ י ƒן, ּכ ‰ ָ‡סו… ָ̇ …ָ‡‰ ל…‡ ָ‰י¿ ׁ ּ̆ ים, ַ‰ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ֲעבּור ַ‰ ּבַ
עּו  ָי„¿ ם  ≈‰ יָנ‰.  ƒ„ ַ‰ּמ¿ ַמ˙  ָ̃ ַלֲ‰ ם  ָ̇ י ƒנ כ¿ ָּ̇  ˙ ∆‡ ם  ≈„ּ ַ̃ ל¿  ‰ָ מו… ּכָ ין  ≈‡ מ≈
ן  יו… יל¿ ƒמ  ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ ׁ̆ חּו  ּב¿ ט¿ ƒנ  ‰ּ ּבָ ָרָ‡‰,  ַ‰ּנו… ָחָמ‰  ל¿ ƒּמ‰ַ ַ‡ַחר  ל¿ י  ƒּכ
ן  ָלכ≈ ו¿ י˙,  ƒ‡ָמ ¿̂ ַע יָנ‰  ƒ„ מ¿  - ּלּו˙  ַ̃ ר  ∆̇ י∆ ּב¿  ׁ̆ רו… ¿„ ƒל לּו  יּוכ¿ ים,  ƒ„ּו‰ י¿
יעּו  ƒר פ¿ ƒ‰ ַ‡ף  ו¿  ,˙ ר∆ ע∆ ַ‰ּבו…  ‰ ּפָ ירו… ≈‡ ּב¿  ׁ̆ ַרח≈ ¿̇ ƒּמ‰ַ ן  ƒמ ן  ƒַעי ימּו  ƒל ע¿ ∆‰
ב  ל „… יָכ‡≈ ƒי מ ƒן ַרּב ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ‰ ר ַבֲ‡ֻרּכָ ≈‡ ָ̇ ּמ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ָל‰, ּכ¿ ָּ̂ ‰ַ‰ַ ˙ ֻעּלו… פ¿ ƒל

ר". ַ̂ ן ַ‰ּמ≈ ƒרו… "מ פ¿ ƒס ל זˆו˜"ל ּב¿ ∆„ ַמ‡נ¿ ַוייס¿

ים  ƒ ׁ̆ ָח יָנם  ≈‡ ים  ƒ„ּו‰ י¿  ,‰ ז∆ ּכָ ּפּור  ƒס ל¿ ין  ƒמ‡ֲ‰ַ ל¿  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ב? ר∆ ח∆ ים ּבַ ƒ‚ָר ¡‰ נ∆ ים ו¿ ƒָחט ¿ ׁ̆ ƒם ַ‰ּנ י ַעּמָ נ≈ ם ּב¿ י‰∆ ַר˙ ֲ‡ח≈ ז¿ ע∆ ל¿

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈ „ּונּו  ּמ¿ ƒל ָבר  ּכ¿ ַ‡ך¿  ן,  ָ‡מ≈ י≈ ל…‡  ן  ָ‡כ≈  :„ ַלּמ≈ מ¿
ם  ≈‰ ˙ ו¿ יו… ¡‰ ין ַע„ ָעָפר, ו∆ ƒ„ ר¿ ין, יו… ƒ„ ר¿ ם יו… ≈‰ ∆ ׁ̆ ל ּכ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ ָרָכ‰,  ב¿ ƒל
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ָנ‰  ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ יּוָט‡  ¿„ ƒיעּו ַע„ ל ƒ‚ּ ƒ‰ ,˙ ו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ יַר˙ ַ‰ ƒמ ¿ ׁ̆  ˙ בּו ‡∆ ָעז¿
ים. ƒח ָ̂ ר¿ ƒם ַ‰ּנ י‰∆ ֲ‡ח≈ מּו˙ מ≈ ַעּל¿ ¿̇ ƒ‰ ל ∆ ׁ̆  , זו…
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ר  ר≈ … ּ̂ ָר‰ ַ‰ ˘"‡, ‰ו… ַנ˙̇  ¿ ׁ̆ ƒָחָמ‰ ּב ל¿ ƒּמ‰ַ ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒָב„, ּב ל¿ ƒל…‡ זו… ּב ו¿
ָפַר„  בּול ס¿ ¿‚ ƒל ,‰ ּפָ ירו… י ‡≈ ƒ„ּו‰ ל י¿ ˙ ּכָ ַח ‡∆ לו… ¿ ׁ̆ ƒמו… ל ¿ ׁ̆ ח  ּמַ ƒע י ָ ׁ̆ ָ‰ָר
ַנ‡י  ¿̇ ƒּב  ,‰ ָ̃ י ƒר ַלֲ‡מ∆ ם  ַ‰ּיָ ך¿  ר∆ ∆„ּ ם  ָ ׁ ּ̆ ƒמ ט  ל≈ ּמָ ƒ‰ ל¿ לּו  ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ ָנ˙  מ¿ ַעל 
ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒי ׁ̆ כּו ָ‰ר¿ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָח‰ ו¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒל מ ֲעבּור ּכָ עּוט ּבַ כּום ּפָ מּו ס¿ ּל¿ ַ ׁ̆ ּי¿ ∆ ׁ̆
ָר‡,  ויı ַ‰ּנו… ƒו ¿ ׁ̆ ‰ ‡ו… ַמֲחנ≈ ˙: ָ‰ַ‡ַח˙ ל¿ רו… ר≈ י ב¿ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ רּו  ¿̇ . נו… בּולו… ¿‚ ƒּב

.‰ ָ̃ חו… ı ר¿ ר∆ ∆‡ לּו˙ ל¿ ָ‚ּ ‰ ּיָ ƒנ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ו¿

י  ּפ≈ ס¿ ּכַ ַעל  יָט‰  ƒל ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ַב„  ל¿ ƒּב ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ַ‡ך¿ 
ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ירּו  ƒב ע¡ ∆‰ , ָר‰ זו… ַמּטָ י˙ ל¿ ƒר ˙ ַ‰ּב¿ ˆו… ַ‡ר¿ פּו ּב¿ ס¿ ∆‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆  ‰ ָ̃ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ
 ı ר∆ ּום ‡∆ ׁ̆ ל¿ ל…‡  ו¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ל¿ ַר˜  ן  ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆ ּבַ ָב‡  י  ƒּכ ים,  ƒ̂ ‡ ַלּנַ
ירּו  ƒ‡ ¿ ׁ̆ ּיַ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ̂ ‡ י ַ‰ּנַ ינ≈ ע≈ ן ּב¿ ‡ ח≈ ָ̂ מ¿ ƒן ל…‡ י יו… ם ָ‰ַרע¿ ƒ‡ ˙! ו¿ ר∆ ַ‡ח∆
לּו  יּוכ¿ ָחָמ‰  ל¿ ƒּמ‰ַ ַ‡ַחר  ּול¿  ,˙ ר∆ ע∆ ַ‰ּבו…  ‰ ּפָ ירו… ≈‡ ּב¿ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿  ˙ ∆‡

ל. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ˙ ל¿ ַלֲעלו…

לּו  ָיכ¿ ם  ֻרּבָ ם ‡ו…  ֻכּלָ  ‡ ֲ‰לו… ים,  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ים  ƒנ ּכ≈ ס¿ ƒמ י,  י„: ‡ו… ƒמ ל¿ ַּ̇
ל…‡  ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ  ,‰‡ָ… ׁ ּ̆ ַב ָר‰  ָ̃  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ יָל‰,  ƒָחל ָלמּו˙ 

?‰ בּו ַעל ז∆ ¿ ׁ̆ ָח

 ‰ ח∆ נ¿ ַ‰ּמַ ו  ָּ̃ ‰ַ ו¿ ם  ָ̇ ָמ ס¿ ƒס בּו,  ¿ ׁ̆ ָח ם  ַ‚ּ בּו  ¿ ׁ̆ ָח ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ  :„ ַלּמ≈ מ¿
"ֈı ‰ ָלנּו ָ‰ָ‡ר∆ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָ„ם  ם ָ‰ָי‰: "ַר˜ ּב¿ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆

 ˙ בו… ב¿ ƒר ‚ּו  ר¿ ∆‰ נ∆ ים  ƒנ ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ּכַ ָכ‰  ¿ ׁ̆ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָחָמ‰  ל¿ ƒּמ ּבַ ן,  ָ‡כ≈ ו¿
ָח‰. ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ ƒם מ ƒַני ¿ ׁ̆ יר ּו ƒע ָח„ מ≈ רּו ַר˜ ‡∆ ¿̇ נו… ים, ו¿ ƒ„ּו‰ י¿

כ…‰   ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ ּ̆ ƒמ  ı ר∆ ∆‡ י‚  ƒׂ ּ̆ ‰ַ ל¿ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ֲ‡ָו ַּ̇
ם  ≈„ּ ַ̃ ל¿ ָנ˙  מ¿ ַעל  ים  ƒ„ּו‰ י¿ ַעם  ּפַ חּו  ¿̂ ָר ָמם  ¿̂ ַע ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ַע„  ָל‰,  פ≈ ¿ ׁ̆

ם. ָ̇ ָר ˙ ַמּט¿ ∆‡
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יָע‰  ƒ‚ּ ƒ‰ ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ י ‡∆ פ≈ חו… ָחָמ‰, ל¿ ל¿ ƒל ַ‰ּמ ∆ ׁ̆ ּוָמּ‰  ּ̂ ƒע ‰ ּב¿ ָ‰ָי‰ ּז∆
ים  ƒ ׁ̆ ּלּו ֲ‡ָנ …ָ‡‰. ָ‰יּו ‡≈ ׁ ּ̆ י ַ‰ יט≈ ל≈ ים ּפ¿ ƒ„ּו‰ י¿ ƒב ‰‡ָ ל≈ ָל‰ מ¿ „ו… ¿‚ ‰ ּיָ ƒנ √‡
בּוָר‰  ¿̃ ָר‰  ¿̇ נו… ם  ָּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒמ ָחָמ‰,  ל¿ ƒּמ‰ַ י  ּסּור≈ ƒי ל  ּכָ  ˙ ∆‡ רּו  ָעב¿ ∆ ׁ̆
ם  י‰∆ ˙ ַחּי≈ ∆‡ ˙ נו… ב¿ ƒּוּו ל ƒ̃ ים ו¿ ƒ„ ¿„ יעּו ּבו… ƒ‚ּ ƒ‰ ם ≈‰ ‰, ו¿ ּפָ ירו… ַמ˙ ‡≈ ¿„‡ַ ּב¿

. ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ׁ̆ ּב¿ ָחָ„ מ≈

יַס˙  ƒנ ּכ¿  ˙ ∆‡ ילּו  ƒּב ¿‚ ƒ‰ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ָ‡ז  טּו  ל¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים  ƒיט ƒר ַ‰ּב¿
 ˙ ָ„ם ‡∆ ּיָ ƒַח˙ מ ַ̃ ים ָל ƒנ ּיו… ƒּ̂ ַר˙ ַ‰ ּט¿ ּמַ ∆ ׁ̆ עּו  י ָי„¿ ƒּכ - ı ים ָלָ‡ר∆ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿
י  ƒ‡ ּבָ ים  ƒּי ƒַמּנ ז¿  ˙ ַמֲחנו… ל¿ ים  ƒל ָ‰עו…  ˙ ∆‡ ירּו  ƒב ע¡ ∆‰ ן  ָלכ≈ ו¿ ן,  טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ

ין. ƒיס ƒר פ¿ ַ̃
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ı, ָ‰יּו  יָס‰ ָלָ‡ר∆ ƒנ ˙ ַ‰ּכ¿ בּו ‡∆ ּכ¿ ƒע ∆ ׁ̆ ים  ƒיט ƒר ל ַ‰ּב¿ ∆ ׁ̆ ַנֲ‰‚ּו˙ זו…  ¿̇ ƒ‰
ַ‡ַח˙   ˙ יַע ‡∆ ƒּב ַ‰ט¿ ל¿ יטּו  ƒל ח¡ ן ‰∆ ּכ≈ ַעל  ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ י  ינ≈ ע≈ ּב¿ ים  ƒינ ƒנ ¿̂ ƒל
י˙  ƒָלמ ָ‰ל ָ‰עו… ָּ̃ ַע˙ ַ‰ ַ„ּ ˙ רּו ‡∆ ר¿ עו… ָכך¿ י¿ יָ‰, ּוב¿ ע∆ ס¿ ל נו… ˙ ַעל ּכָ ּיו… ƒנ √‡‰ָ
ים  ƒָלל ים ֻ‡מ¿ ƒ„ּו‰ י י¿ נ≈ ּו, ֲ‰מו… ׂ̆ ָע רּו ו¿ ים. ָ‡מ¿ ƒיט ƒר ּיּו˙ ַ‰ּב¿ ƒינ ƒ„ „ מ¿ ∆‚ נ∆
ָע‰  ¿‚ ים, ּפָ ƒ̂ ‡ ים ַ‰ּנַ ƒח ¿̂ ָ‰רו… ט מ≈ ל≈ ּמָ ƒ‰ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ¿ך ר∆ ך¿ ל…‡ „∆ ר∆ ∆„ ּב¿ ∆ ׁ̆
עּו  ָטב¿ ם  ≈‰ ו¿ ים",  ƒ„ּו‰ ַ‰"ּי¿ ם  י‰∆ ֲ‡ח≈ ל  ∆ ׁ̆ י˙  ƒר ז¿ ָ‰ַ‡כ¿  ׁ̆ ≈‡‰ָ ם  ָב‰∆

˙ ָים. ˆּולו… מ¿ ƒּב

 ı ר∆ ∆‡ ‰ ל¿ ּפָ ירו… ≈‡ יַע מ≈ ƒ‚ּ‰ַ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ י„: ל…‡ ָ‰יּו י¿ ƒמ ל¿ ַּ̇
ם? לו… ָ ׁ̆ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָע‰  ¿‚ ּפָ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ מ≈  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ַ‡ך¿  ָ‰יּו,  ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ָ‰יּו,   :„ ַלּמ≈ ַ‰מ¿
ֲ‡‚ּו  ָ„ּ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ָמ„!  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ ַמּכַ ם  ָב‰∆ ָע‰  ¿‚ ּפָ ב,  ר∆ ַ‰ח∆  ˙ ַמּכַ ם  ָב‰∆

ם. ָ̇ יָרם ַעל ּ„ָ ƒֲעב‰ַ ל¿
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‡ּוַכל  ל…‡  ו¿ ים,  ƒַמּנ ז¿ ם  ָ̇ ‡ו… ּב¿ עּו  ר¿ ≈‡ ים  ƒַרּב ים  ƒע ז¿ ַזע¿ מ¿ ים  ƒּפּור ƒס
ם.  ƒַני ¿ ׁ̆ ָח„ ‡ו…  ּפּור ‡∆ ƒר ס ם, ַ‡ך¿ ֲ‡ַסּפ≈ ּלָ ˙ ּכֻ ט ‡∆ ָפר≈ ר ל¿ ָ̂ ָּ̃ נּו ַ‰ ַמּנ≈ ז¿ ƒּב
ים  ƒיט ל≈ ּפ¿ ים,  ƒ„ָל י¿  ˙ ַ̂ בּו ¿̃ ƒּב ַרע  ≈‡  ˙ ע≈ ּכָ ם  ָלכ∆ ר  ֲ‡ַסּפ≈ ∆ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ
יעּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ָ‚‰, ו¿ י‡ ַ‰ֲ‰ר≈ ≈‚ּ ƒט מ ל≈ ּמָ ƒ‰ יחּו ל¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ,˙ ר∆ ע∆ ‰ ַ‰ּבו… ּפָ ירו… ≈‡ מ≈
יַר‡ן),  ƒ‡ ם ּיו… ָפַרס (ּכַ ּב¿ ∆ ׁ̆ ַרן  ¡‰ יר ט∆ ƒע ך¿ ל¿ ˙ ָ‡רו… ָל‡ו… ¿ּ̇ ע  ַ‡ַחר ַמּסַ
ף  ל∆ ∆‡ ב ל¿ רו… ָ̃  ‰ ָ̇ ‰ זו… ָמנ¿ ָ̂ בּו ¿̃ ַרן".  ¡‰ י ט∆ ≈„ ם "ַיל¿ ‡ּו ָל‰∆ ר¿ ָ̃ ן  ָלכ≈ ו¿
ם  י‰∆ ר≈ ‰ו… ∆ ׁ̆  ,‡ ּיָ ƒ̂ י ƒּל‚ַ ין ו¿ ƒל ּפו… ƒי, מ ר≈ ַ‚מ¿ ים ל¿ ƒ„ ים, ֲחר≈ ƒר ‰ו… ים ט¿ ƒמ ˙ו… י¿

ם. י‰∆ ינ≈ „ ע≈ ∆‚ נ∆ חּו ל¿ ¿̂ ר¿ ƒנ

חּו  ל¿ ָ ׁ̆ ַרן,  ¡‰ ט∆ ל¿ ים  ƒ„ָל ַ‰י¿ ל  ∆ ׁ̆ ָ‡ם  ּבו… ַעל  ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ַל ַ„ע  ּנו… ∆ ׁ̆ ּכ¿
ים  ƒפּוס רו… ט¿ ַ‡ּפו… ָמם ּכ¿ ¿̂ ˙ ַע י„ּו ‡∆ ƒמ ע¡ ∆‰ ם, ו¿ ָ ׁ̆ ם ל¿ י‰∆ ≈ ׁ̆ ˙ ַ‡נ¿ ∆‡ „ ּיָ ƒמ

ים. ƒ„ָל ַלי¿

חּו  ל¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים  ƒיכ ƒר ¿„ ּלּו ַ‰ּמַ ח≈ ַרן, ‰≈ ¡‰ ט∆ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ֲחנ∆ ּמַ ם ּבַ ָ̇ יו… ¿‰ ƒּב „ עו…
ל  ַחּל≈ ל¿ ם  ָ̇ יחּו ‡ו… ƒר כ¿ ƒ‰ ים,  ƒמ ˙ו… ַ‰י¿ ים  ƒ„ָל י¿ ּבַ ל  ַעּל≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
 ˙ ירּו ‡∆ ƒס ם, ‰≈ י‰∆ ≈̇ ‡ו… ˙ ּפ≈ זּו ‡∆ ז¿ ָ‚ּ ,˙ פו… ר≈ ˙ ּוט¿ לו… ב≈ ל נ¿ כו… ¡‡ ˙, ל∆ ּבָ ַ ׁ̆
ם ז…‡˙  עּו ּ‚ַ ם, ָמנ¿ י‰∆ ר≈ ׁ̆ ַ‡ַחר ‰ו… י ƒ„ּ ַ̃ ַמר  ָרˆּו לו… ∆ ׁ̆ ם, ּוכ¿ י‰∆ ≈̇ ּפו… ƒּכ

ֲעָ„ם. ּבַ

ַעל  ˜ּו  ב¿ ∆‡ נ∆ ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ֻבּ‚ָ ַ‰מ¿ ָרט  פ¿ ƒּוב ים,  ƒַרּב ים  ƒ„ָל י¿
ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ל¿ ָחם  ּכ… ָכל  ּב¿ ּסּו  ƒנ ו¿ י˙,  ƒ‡ ּלָ ƒע  ׁ̆ פ∆ נ∆ ירּו˙  ƒס מ¿ ƒּב ם  ָ̇ ַיֲ‰„ּו
ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ל  כ… ¡‡ ּל∆ ƒמ ַעט  מ¿ ƒּכ עּו  נ¿ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל י¿ ָ‰יּו  ָר‰.  ו… ּ̇ ַל ים  ƒָמנ ¡‡ נ∆
ּוּו  ƒ̃ ם  ר. ‰≈ ≈ ׁ̆ ל ל…‡ ּכָ כ∆ ם ‡… י‰∆ ƒפ יס ל¿ ƒנ ַ‰כ¿ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆ ַב„  ל¿ ƒָמן ַרב ּוב ז¿
ר  מו… ¿ ׁ̆ ƒלּו ל יּוכ¿ ים ו¿ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ם ַ‰ יחּו ָל‰∆ ƒַיּנ , ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ יָעם ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ּב¿ ∆ ׁ̆
י‡ּו  ƒב ים ‰≈ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ם. ַ‰ ָ̇ ָו ¿̃ ƒּ̇ ָב‰  ז¿ כ¿ ƒנ „…‡ ר מ¿ ˙, ַ‡ך¿ ַמ‰≈ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇
ם  ƒּוי ּ̇ ƒלּו˙ ּוַבּפ ַעּל¿ ¿̇ ƒ‰ יכּו ּבָ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ם ָ ׁ̆ ים,  ƒּי ƒנ ּלו… ƒים ח ƒ̂ ּבּו ƒ̃ ם ל¿ ָ̇ ‡ו…
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ים  ƒ„ָל ל ַ‰י¿ ∆ ׁ̆ „ּו˙  ַנּ‚¿ ¿̇ ƒ‰‰ַ ַח ׁ̆ ּכ… ַל ח¿ ם. ַ‡ט ַ‡ט נ∆ ּכָ ר¿ ַ„ּ ˙ ∆‡ ˘ ט… נ¿ ƒל
י  נ≈ ר¿ ּפָ ƒּ̂ ƒלּו מ ¿ּ̂ ƒָב„, נ ל¿ ƒים ּב ƒ„י ƒח רּו. י¿ ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒם נ ֻכּלָ ם ּכ¿ ֻרּבָ ים ו¿ ƒָלל ָ‰ֻ‡מ¿
ם- ƒי ‚ו… ל¿ כּו  ָ‰פ¿ ָ‡ר  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ל  ּכָ ים.  ƒָמנ ¡‡ נ∆ ים  ƒ„ּו‰ י¿ רּו  ¿̇ נו… ו¿ ָמ„,  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ

ים. ƒּי ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒי

ם  ≈‰ ם  ƒ‡‰ַ ז…‡˙,  ל  ּכָ ַעל  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ל≈ „ו… ¿‚ּ רּו  ָ‡מ¿ ּוָמ‰  י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ּו? ׁ̆ י ƒר ח¡ ∆‰

 „ ∆‚ נ∆ ף  ∆̃ …̇ ּב¿ ָ‡ז  ‡ּו  ¿̂ ָי ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ל≈ „ו… ¿‚ּ ּל…‡,  ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿  :„ ַלּמ≈ מ¿
י  ר≈ מ¿ ƒ‡"‰ָ ַעל  ּבַ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ים  ƒנ ‡ו… ¿‚ּ‰ַ ם  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ י  ל≈ ַמַעל¿
י˜  ƒ̂ יי ב≈ לו… ב סו… ≈‡ ָח˜ ז¿ ¿̂ ƒי י ƒן ַרּב ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ˜ יס¿ ƒר ּב¿ ƒּור, ָ‰ַרב מ‚ּ ƒמ "˙ מ∆ ¡‡

.„ עו… זˆ"ל ו¿
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מח‡‰ ‚לוי‰ וזע˜˙ חמס!
ב˘ם ‰‡ומ‰  מי„י ‡ל‰ ‡˘ר  ונע˘י˙  על ‰‡כזריו˙ ‰נזממ˙  פ‡רור,  ˜בˆו  פנים  וכל  ˙זע˜  מ˜יר  ‡בן 

י„‚לו, ומ„ברים ב˘מם כלפי חוı, ובכח ז‰ ‰לכו וכב˘ו ל‰ם ‡לפי יל„ים, ˘רי„י חרב, ‡ו„ים מוˆלים מ‡˘, 

י˙ומים ‡ומללים ועזובים ‡˘ר ‰ורי‰ם מ˙ו ‡ו נ‰ר‚ו ו‰˘‡ירום ‚למו„ים ב‡רˆו˙ סיביר, ונמסרו ל‰ם בט‰רן 

ל‰וליכם ל‡רı י˘ר‡ל.

ומכ‡ן מ˙חל˙ ˙˜ופ‰ ח„˘‰ בחיי ‰י˙ומים ‰‡ומללים ‰‡ל‰, ‰ו‰ על ‰ו‰ ו˘בר על ˘בר נ˜ר‡, כ‡˘ר 

ינוס ‡י˘ מפני ‰‡רי ופו‚˘ו ‰„וב, נסו מסכנ˙ ˘מ„ ‚ופני ופ‚עו במסע ˘מ„ רוחני, כי נ˙כ‰ עלי‰ם חמ˙ 

‰‡פוטרופסים ‰‡ל‰ בי„ חז˜‰ ובחמ‰ ˘פוכ‰, ל‰עביר ‡ו˙ם על כרחם על „˙ם ו‡מונ˙ם, ועל ‡˘ר למ„ו 

‡ו˙ם ‡בו˙ם בבי˙ם, כי ‰יל„ים ‰‡ל‰ כמעט כלם יל„י חר„ים ‰מ‰, ונ˙‚„לו בבי˙ם על יסו„ ט‰ר˙ ‰˜„˘ 

ב‡ופן מˆוין ‡˘ר ˜˘‰ למˆו‡ כמו˙ם, ומ‰ם ‰רב‰ ממ˘פחו˙ מיוחסו˙ מ‡„ ב‡רı ‚‡ליˆי‡ ופולין, בני ונכ„י 

רבנים ו‡„מורי"ם ‚‡ונים וˆ„י˜ים ‡נ˘י ˘ם ו‡נ˘י מעל‰, ‡˘ר כל רו‡י‰ם יכירום כי ‰ם זרע ברך ‰'.

כ‡ל‰ ‡˘ר  ומורים  מ„ריכים  ל‰ם  ˙יכף ‰˜ימו  פרס,   ıב‡ר ב‰יו˙ם  עו„  לי„ם  נמסרו  כ‡˘ר ‡ך  ו‰ללו 

„ר˘ו מ‰ם במפ‚יע, ו„ברו על לבם כי יעזבו וי˘כחו ‡˙ כל ‰עבר, ויר‚ילו עˆמם לחיו˙ מע˙‰ חיים ח„˘ים 

בלי ˙ור‰ ו„˙, ו‡חזו בכל ‰‡מˆעים ל˘כח מ‰ם ‡˙ זכרון ‡בו˙י‰ם ו‡מו˙י‰ם, ול˘ר˘ מלבו˙ם כל ˘ור˘ 

‡מונ‰, (מב‰יל ‰„בר כי ל‡ נ˙נו ל‰ם ב˘ום ‡ופן ל‡מר ˜„י˘ על ‡בו˙י‰ם ו‡מו˙י‰ם ˘ז‰ עכ˘יו מ˙ו ב‡ופן 

כ‰ ‡ומלל ו‡כזרי), ו˙יכף ‰חלו ל‰ר‚ילם במ‡כלו˙ ‡סורו˙ ובחילול ˘ב˙ ויו‰כ"פ וכל מוע„י י˘ר‡ל וללעו‚ 
לכל ˜„˘.

‡בו˙י‰ם  זכרון  ובע„  ו‡מונ˙ם,  „˙ם  בע„  נפ˘  במסירו˙  לנ‚„ם  ‰˙יˆבו  מ‰יל„ים  רבים  וכ‡˘ר 

מובן  במל‡  ממ˘  מלחמ‰  כב„‰,  במלחמ‰  ‡˙ם  ‰ללו  נלחמו  ‰˘ם,  ˜י„ו˘  על  נפ˘ם  ˘מסרו  ‰˜„ו˘ים 

בנים  ˜טנים  בבנים  כך  ˘יס˙וללו  ל˘מוע  ‰ר‡˘  ˘ער˙  ˙סמר  ‡˘ר  וכפי‰,  ‡ונס  ‡מˆעי  בכל  ‰מל‰, 

‡ומללים, כמע˘‰ ‰‡ינ˜וויזיˆי‡ ˘ל ספר„ ממ˘.

וכל ז‰ ל‡ ‰ועיל ל‰עביר ‡˙ ‰יל„ים על „˙ם, ול‡ י‡ומן כי יסופר מ‡˘ר עבר על ‰יל„ים ‰רכים ‰‡ל‰ 

מ‰מ„ריכים ‰ר˘עים, ורוב יל„י ˜„˘ עמ„ו בנסיון על כל ז‰, וב‡ו לפ‰ ‡רˆנו ˘למים ו˙מימים, ו˙˜ו˙ם 

בפי‰ם כי פ‰ ב‡רı י˘ר‡ל ‡רı ‰˜„ו˘‰ כבר ˙‰י‰ ‰„רך פנוי‰ לפני‰ם לחיו˙ חיי ˙ור‰ ו„˙, כ‡˘ר ‰‚ו ל‰ם 

‡בו˙י‰ם נוחי נפ˘ ‡˘ר מ˙ו מו˙ י˘רים, וע„ ר‚ע ‰‡חרון ממ˘ ‰יו ˘פ˙ו˙י‰ם „ובבו˙ על ˙˜ו˙ם ומ˘‡˙ 

נפ˘ם ‰‡חרונ‰, וˆוו לבני‰ם ‡חרי‰ם ל˘מור „רך ‰' כ‡˘ר ‰ורום וחנכום ע„ כ‰.

 ıולם ל„‡בוננו ול„‡בון נפ˘ כל יר‡י ‰' ˙˜ו˙ם זו ˘ל ‰יל„ים ו‡בו˙י‰ם נ˘‡ר‰ מעל, ומ‰ י˙פל‡

‰לב לר‡ו˙ כי ר˘פי ‡˘ ˜„˘ ˘ל מסירו˙ נפ˘ ˘‰י‰ בוער בלב ט‰ור ˘ל יל„י ˜„ו˘ים ‡ל‰, ל‡ט ל‡ט ‰ולך 

כל  על  וכפיר‰  רעל  חפ˘ים ‰מל‡ים  מעבר  במחנו˙  ס„רו ‡ו˙ם  כי  בפ‰ ‡רˆנו,  ונכב‰  ומ˙מעט ‰ולך 

‚„ו˙י‰ם, ובחוז˜ י„ ו‰˘פע‰ עˆומ‰ י˘פיעו על כל „רך חיי‰ם ל‰יל„ים ˘ימ‡סו בחיי ˙ור‰ ו„˙, ‡˘ר ע„ 

כ‰ ‡וו ו˜יוו ‡לי‰ם, ויבחרו „ו˜‡ לחיו˙ חיים ˘ל חופ˘ ו‰פ˜ר כ‡˘ר במחנו˙ ‰‰ם, וסביב ר˘עים י˙‰לכון 

ל˘מור בכל ˙ו˜ף נ‚„ כל ‰˘פע‰ „˙י˙ ˘ל‡ ˙ב‡ ‡לי‰ם מן ‰חוı על י„י ‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙.

ועל כן ‚ורלם ˘ל יל„ים עזובים ‡ל‰ מעˆיב ומרעי˘, כי ‰ם כבר מפרפרים במסירו˙ נפ˘ם ‰‡חרונ‰ 

י„ם  ל‡ל  ו‡ין  יל„י ˜„ו˘ים,  ב‡ב„ן ‡לף  רו‡ו˙  כל ‰י˘וב ‰חר„י  ועיני  ח"ו,  רוחני  ומו˙  חיים  בין 
ֈל‰ו˘יע

‰חו˙מים בלב נ˘בר ובנפ˘ מר‰ (חי"˜)
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י  ב≈ רו… ¿̃ ׁ̆ ָלנּו  ּי≈ ∆ ׁ̆ י,  ƒר ל ּפ≈ ƒי ס ƒין. ָ‡ב ƒב י מ≈ ƒו ֲ‡נ ָ ׁ̆ י„: ָ‡‰, ַעכ¿ ƒמ ל¿ ַּ̇
 ‰ ּלָ ַ̃ ַעל  ַחם  ל¿ ƒנ ו¿ ַרן  ¡‰ ט∆ י  ≈„ ל¿ ּיַ ƒמ ָ‰ָי‰  ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆  ‡ ּבָ ּסַ ∆ ׁ̆ ָח‰,  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ
ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ˙ו…  ‡ו… יסּו  ƒנ כ¿ ƒ‰  ‰ ָ̂ ַ‡ר¿ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ‡ּוָלם  ַבֲחמּוָר‰,  ּכ¿
ַח  ּכ…  „ עו… לו…  ָ‰ָי‰  ל…‡   ˙ מ∆ ֻסּי∆ מ¿ ˜ּוָפ‰  ¿̇ י  ַ‡ֲחר≈ ו¿ י,  ƒנ ּלו… ƒח  ıּבּו ƒ̃ ל¿
ָ‡יו  ָ̂ ¡‡ ∆̂ ם  ַ‰ּיו… ו¿ ָבר,  ָ„ּ ָכל  ל¿ י  ƒנ ּלו… ƒח  ‰ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ̆ ַע„  ם,  ָל‰∆  „ ַנּ‚≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ֲ‰„ּו˙. „ ַ‰ּיַ ∆‚ ים נ∆ ƒֲחמ לו… י ָ„˙ ו¿ ≈‡ נ¿ ו… ׂ̆ ם  ≈‰

ים  ƒַרּב ָ‰יּו  ‰ּו  מו… ּכָ ַ‡ך¿  ָח„,  ∆‡ י  ƒ„ּו‰ י¿ ַעל  ַע  ≈„ יו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ  :„ ַלּמ≈ מ¿
ם. ַרח≈ ‡…„, ‰' י¿ מ¿

י  י„≈ ƒן ּב טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ַסר ַ‰ מ¿ ƒם נ ר∆ ט∆ „ ּב¿ ‰, ָ‰ָי‰ עו… ָר‡ ז∆ נו… י ו¿ ƒ‚‡ַר ּפּור ט¿ ƒס
ים  ƒינ ƒמ יַנ˙  ƒ„ מ¿ ים  ƒ̃ ‰ָ ל¿ ם  ָ̇ יָמ ƒׂ̆ מ¿ ƒב יחּו  ƒל ¿̂ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָ‡ז  ּומ≈ ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ

.˙ יַר˙ ַ‰ּ„ָ ƒ̃ ˙ ֲע ר ‡∆ ≈̇ „ יו… ירּו עו… ƒּב ¿‚ ƒ‰ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ רח"ל ּב¿

ָרˆּו  יָנ‰  ƒ„ ַ‰ּמ¿ ַמ˙  ָ̃ ‰ֲ ַ‡ַחר  ל¿ י  ƒּכ ים,  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„ָל י¿ ם  ָלכ∆ עּו  ¿„ּ
פּו  ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי  ˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ˙ו… י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒ„ ֲחר≈ ים  ƒ„ּו‰ י¿ ם  ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
 ˙ פ∆ ∆ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ  ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒּומ ים  ƒ‚י ƒ̂ נ¿ ם  ָל‰∆ יּו  ¿‰ ƒי ו¿ ָל‰,  ָ ׁ̆ מ¿ ּמ∆ ּבַ ם  ∆‰ ּמָ ƒע
ל  ּכָ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈ ל,  „ו… ָ‚ּ ּזּו˜  ƒח ם  ָל‰∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‰ ז∆ ָכל  ו¿ ים,  ƒינ ƒּמ‰ַ  ˙ ס∆ נ∆ כ¿ ƒּב
ַ‚ם ָ‡ז  ָכל ָ‰ָעם, ו¿ ים ל¿ ƒּי ƒ‡ם ַ‡ֲחָר ≈‰ ם – ו¿ ָ̇ ַח˙ ֲחסּו ַּ̇ יּו  ¿‰ ƒל י ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ לּו ל¿ ָכך¿ יּוכ¿ ים, ו¿ ƒ„ּו‰ ל ַ‰ּי¿ יַנ˙ ּכָ ƒ„ י‡ מ¿ ƒ‰ ‰יָנ ƒ„ ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָר‡∆ י≈
 ˙ לּויו… ָ‚ּ ל  ּכָ ƒמ ים  ƒימ ƒמ ¿ּ̇ ים  ƒ„ּו‰ י¿  ı ר∆ ∆‡ ל¿ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ם  י‰∆ ≈̇ ּמו… ƒז מ¿ ƒּב
ים  ƒ„ ַ‰ֲחר≈  ˙ ∆‡ י˙ּו  ƒס ≈‰ ם  ָ̇ יעּו ƒב ¿̂ ּו ם  ָ̇ ָע ¿ ׁ̆ ƒר ל  ∆„…‚ ּב¿ ן  ָלכ≈ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

.‰ ָ ׁ̆ יָנ‰ ַ‰ֲחָ„ ƒ„ ָ‰ַ‚˙ ַ‰ּמ¿ ַ‰נ¿ ם ּב¿ ּמָ ƒפּו ע ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆

ּוט  ׁ̆ ָבר ּפָ ָלם ּ„ָ עו… ָ‡ז ּומ≈ ‰ מ≈ ָ̇ ָ„‰ ָזָר‰' ָ‰י¿ ים, 'ֲעבו… ƒ„ָל עּו י¿ ¿„ ≈̇ ו¿
ָכּ‰.  מ¿ ָ̇ ּ‰ ‡ו… ל¿ ָ̃ ַחּז¿ יָל‰ ל¿ ƒָחל ‡…„, ו¿ ּסּור ָחמּור מ¿ ƒ‡ ‡ּו‰ ∆ ׁ̆ ּוָברּור 
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יזּו  ƒר כ¿ ƒ‰ יָנ‰  ƒ„ ַ‰ּמ¿  ˙ ים ‡∆ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ימּו  ƒ̃ ≈‰ ∆̆ ּכ¿  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ  ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ָכ‡ן,  ו¿

ל  ∆ ׁ̆ ים"  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ מו… ˜ו… ל ַ‰"ּמ¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ָמ‡ּו˙"  ¿̂ ˙ ָ‰ַע ּלַ ƒ‚ "מ¿ ƒּב

ם  ≈ ׁ̆ ֻיָח„ ּב¿ ָר„ מ¿ ¿ׂ̆ ƒך¿ מ ם ּכָ ≈ ׁ̆ ימּו ל¿ ƒ̃ ַ‡ף ‰≈ רּו, ו¿ מ¿ ָ ׁ ּ̆ ƒי ˙ ˙ו… ל ַ‰ּ„ָ ּכָ

ל…‡  ם, ל¿ ּלָ ˙ ּכֻ ˙ו… ָכל ַ‰ּ„ָ רּו˙ ל¿ ≈ ׁ̆  ˙ ≈̇ י…ָע„ ָל ˙", ַ‰מ¿ ˙ו… ַר„ ַ‰ּ„ָ ¿ׂ̆ ƒמ"

ַין  נ¿ ƒּון ּוב ּ̃ ƒ̇ ים ל¿ ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒכּומ ך¿ ס¿ ם ּכָ ≈ ׁ̆ ים ל¿ ƒיב ƒ̂ ¿̃ ַ‡ף ַמ ל, ו¿ ≈„ּ ב¿ ∆‰

ים  ƒמ ּל¿ ַ ׁ̆ מ¿ ן  כ≈ מו…  ּכ¿ ם.  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ָל‰  פ¿ ƒּ̇  ˙ מו… ˜ו… ּומ¿ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… י  ≈ּ̇ ּבָ

ָ„‰ ָזָר‰. ים ַלֲעבו… ƒָמר ל ּכ¿ ∆ ׁ̆ ם  ָּ̇ ר¿ ּכֻ ¿ׂ̆ ַמ

 ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ל¿ יעּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ל  ּכָ ם  ƒ‡‰ַ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
˜ּוָפ‰? ¿̇
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ל,  ב≈ ≈̇ י  ַרֲחב≈ ל  ּכָ ƒמ  ‰ ָ̂ ַ‡ר¿ ָ‡ז  ‡ּו  ים ‰ּוב¿ ƒַרּב ים  ƒ„ּו‰ י¿  :„ ַלּמ≈ מ¿
ט  ∆̃ ∆ ׁ̆ ים ּב¿ ƒנ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ים מ≈ ƒ„ּו‰ ‰ ָחיּו י¿ ּמָ ָ ׁ̆ ָרח  ז¿ ƒּמ‰ַ ˙ ˆו… ַ‡ר¿ ָרט מ≈ פ¿ ƒּוב
ים.  ƒכ ל¿ ‰ו… ם  ≈‰ ָמ‰  ַר‡˙  ¿̃ ƒל ינּו  ƒב ≈‰ ל…‡  ו¿ עּו  ָי„¿ ל…‡  ו¿ ָו‰,  ל¿ ַ ׁ̆ ּוב¿
ל  ּכָ ƒּומ ,˙ לּויו… ָ‚ּ ıּבּו ƒ̃ ‰ ו¿ ֻ‡ּלָ ַמן ַ‰ּ‚¿ יַע ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰ י ƒם ּכ רּו ָל‰∆ ּפ¿ ƒים ס ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ

. ָכך¿ ּכּו ל¿ ז¿ ƒם י ַ‚ם ‰≈ ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ים ל¿ ƒל ָלם עו… ָ‰עו…

רּו  ר¿ ּ‚ו… ¿̇ ƒ‰ ם  ∆‰ ּבָ  ˙ ינו… ƒ„ ַ‰ּמ¿ ָכל  ל¿ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ י  לּוח≈ ¿ ׁ̆ יעּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ך¿  ּכָ
יעּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ ָ̃ חו… יָמן ָ‰ר¿ ≈̇ ם ל¿ ַ‚ּ .‰ ָ̂ ˙ ָ‡ר¿ ם ַלֲעלו… ָ̇ ּו ‡ו… ּ̇ ƒים, ּופ ƒ„ּו‰ י¿
ם ַעל  רּו ָל‰∆ ּפ¿ ƒס ים", ו¿ ƒ„ ים ַל"ֲחר≈ ƒׂ̆ ֻחּפָ ם מ¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒלּוח ¿ ׁ̆ ם  ָ̇ ‡ו…
ל  „ו… ָ‚ּ ע  ַ̂ ב¿ ƒמ ּוב¿ ם,  ָל‰∆ ינּו  ƒמ ¡‡ ∆‰ ם  ָ̇ ימּו ƒמ ¿̇ ƒּב ם  ≈‰ ו¿  ."‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ"‰ַ
ים  ƒ„ּו‰ י¿ י  פ≈ ַ‡ל¿  ı ָלָ‡ר∆ לּו  ע¡ ∆‰ ים"  ƒר ָ ׁ̆ נ¿ י  פ≈ נ¿ ּכַ "ַעל  לו…  ‡ּו  ר¿ ָּ̃ ∆ ׁ̆
 ˙ ַמֲחנו… ל¿ ם  ָ̇ ‡ו… ירּו  ƒב ע¡ ∆‰  ‰ ָ̂ ַ‡ר¿ ָ‡ם  בו… ּוב¿ יָמן,  ≈ּ̇ ƒמ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂
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ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰ לּו ל¿ ים ל…‡ יּוכ¿ ƒ„ ים ֲחר≈ ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ל, ּכ¿ ƒי ַ̇ י  ר≈ ¿„ ƒ‚ ים ּב¿ ƒּור‚ ס¿
 ˙ ם ‡∆ ∆‰ רּו מ≈ ¿̃ ָע ם, ו¿ ָ̇ י ָרָע ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב ים מ¿ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ יָרם מ≈ ƒ‰ ַ‰ז¿ ם ּול¿ י‰∆ ֲ‡ל≈
ם,  י‰∆ ר≈ „ ‰ו… ∆‚ נ∆ י˙ּו  ƒס ם ‰≈ ָ̇ יר. ‡ו… ƒע ָּ̂ ‰ַ ר  ַ‰ּ„ו… מ≈ ָרט  פ¿ ƒּוב ם  ָ̇ מּוָנ ¡‡

ָי‰. ס¿ ∆‰ ַפר¿ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆ י  ל≈ ַחּל¿ ּו מ¿ ׂ̆ ם ַנֲע ֻרּבָ ∆ ׁ̆ ַע„ 

 ‰ י≈ ף ַ‡ר¿ ס≈ ם ר' יו… ≈ ׁ̆ יָמן, ָ‰ָי‰ ָחָכם ּב¿ ≈̇ י  ל≈ ˙ עו… ֲחנו… ּמַ ƒַח„ מ‡ַ ּב¿
ָמ„  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ˙ו… ‡∆ ‡ו… ר¿ ƒיָמן, ּוב ≈ּ̇ ƒו… מ˙ ּלָ ƒ‰ ¿̃ ם  ƒיַע ַיַח„ ע ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒּוַר‡נ ׁ̆ ז¿
 ˜ ַ‡ּפ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ל  ָיכו… ל…‡   , ֲעָ„˙ו… י  נ≈ ב¿ ƒּב ים  ƒע ¿ּ̂ ַב מ¿ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ∆ ׁ̆ ָר‡  ַ‰ּנו…
 „ ַ̂ י כ≈ ו¿ יָמן,  ≈̇ ּב¿ פ…ָ‡ר  ַ‰מ¿ ָעָבר  ∆‰  ˙ ∆‡ ר  ≈‡ ָ̇ מ¿ ן  ∆‰ ּבָ  ˙ ינו… ƒ̃ ר  ּב≈ ƒח ו¿
מו…  ּכ¿ ַלן.  ¿ּ̂ י ƒל ַרֲחָמָנ‡  ל  ע… י  ≈̃ ר¿ פו… ל¿ ם  ֻכּלָ כּו  פ¿ ∆‰ נ∆  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ  ı ר∆ ∆‡ ּב¿
ים  ƒַס‡ל י  ƒַרּב ם  ≈ ׁ̆ ּב¿ ים)  ƒיָמנ ≈ּ̇ ‰ַ ים  ƒַלֲחָכמ ‡ּו  ר¿ ָ̃ ך¿  (ּכָ י"  ƒר ן "מו… כ≈
ָר‡, ָירּו בו…  ָמ„ ַ‰ּנו… ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ „ ∆‚ ָחָ‡‰ נ∆ ן מ¿ ≈‚ּ ר¿ ƒ‡ ∆ ׁ̆ י זˆ"ל  ƒַר‡פ' ב ּ‚ַ …̃ ַיֲע
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ם,  י‰∆ ≈̇ ּמו… ƒ‡ י˜  ח≈ מ≈ ים  ƒ„ָל י¿ פּו  ָחט¿ ם  ַ‚ּ  ! ׁ̆ ָנפ∆ חּו‰ּו  ָ̂ ּור¿ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
ָלם. עו… ם ל¿ י‰∆ בּו ֲ‡ל≈ ָ ׁ̆ ּל…‡  ∆ ׁ̆

ים,  ƒ„ָל י¿ ף  ַלֲחטו… יחּו  ƒל ¿̂ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו…  ‰ ז∆ יך¿  ≈‡ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ם? י‰∆ רּו ֲעל≈ מ¿ ָ ׁ̆ ם ל…‡  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆  ˙ ‰ו… ּמָ ƒ‡‰ָ

ָר‰  ָּ̃ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ַ‡ך¿  ב.  יט≈ ≈‰ ב  יט≈ ≈‰ ם  י‰∆ ≈„ ַיל¿ ַעל  רּו  מ¿ ָ ׁ̆ ם  ≈‰  :„ ַלּמ≈ מ¿
י˙  ב≈ ּב¿ י  ƒ‡פּו ר¿ ּפּול  ƒט ל¿ ים  ƒ̃ ˜ּו ז¿ ָ‰יּו  ו¿ ב  טו… ב¿ ּו  ׁ̆ ָח ל…‡  ם  י‰∆ ≈„ ל¿ ּיַ ∆ ׁ̆
יר  ƒ‡ ¿ ׁ̆ ‰ַ ם ל¿ י‰∆ י ֲעל≈ ƒּכ ,˙ ָ‰ֲ‡ָחיו… ים ו¿ ƒ‡ פ¿ ם ָ‰רו… רּו ָל‰∆ ים, ‰ו… ƒל ַ‰חו…
ים,  ƒ„ָל ַ‰י¿ ם  ƒע ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר ַל‰ו… נּו  ¿̇ ָנ ל…‡  ו¿ ּפּול,  ƒט ל¿  „ ל∆ ַ‰ּי∆  ˙ ∆‡
ם  ָ̇ י ב≈ כּו ל¿ ים ָ‰ל¿ ƒר ָ„‰. ַ‰‰ו… יָע‰ ָלֲעבו… ƒר ם ַמפ¿ ָ̇ ‰ּו ¿ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ יָרם  ƒּב ַ‰ס¿ ּב¿
ים  ƒ„ָל ˙ ַ‰י¿ רּו ‡∆ לּו ָמכ¿ ָר‡ּוי. ַ‡ך¿ ַ‰ּלָ ים ּכָ ƒל ֻטּפָ ם מ¿ י‰∆ ≈„ י ַיל¿ ƒּוּו ּכ ƒ̃ ו¿
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ים,  ƒ„ָל ˙ י¿ ּוכו… ׂ̆ ˙ ֲח ּיו… ƒנ ּלו… ƒח ˙ חו… ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ָכר ‡ו… ל¿ ˙ נ≈ ˆו… ַ‡ר¿ ם ּב¿ ƒי ‚ו… ל¿
ים  ƒ„ָל ּי¿ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ּכַ רּו.  ט¿ פ¿ ƒנ ם  י‰∆ ≈„ ל¿ ּיַ ∆ ׁ̆ רּו  ּפ¿ ƒס ים  ƒָלל ָ‰ֻ‡מ¿ ים  ƒר ַל‰ו… ו¿

ם. ָ̇ רּו ַעל ּ„ָ ב¿ ּלּו ָ‰ע√ ≈‡

ים  ƒָמנ ¡‡ ים נ∆ ƒ„ ¿„ רּו ָ‡ז ּבו… ¿̇ יָמן, נו… ≈ּ̇ ƒָעלּו מ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ ˙ ַ‰ּי¿ בו… ב¿ ƒר מ≈
ים ַיֲ‰„ּו˙  ƒע ¿„ יָנם יו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒמּור ם ּ‚¿ ƒי ‚ו… כּו ל¿ ָ‡ר ָ‰פ¿ ¿ ׁ ּ̆ ל ַ‰ ָר‰. ּכָ ו… ּ̇ ַל

י‡. ƒ‰ ‰ַמ

י  ל≈ ַמַעל¿ ּמּו  ַּ̇ ז…‡˙  ּב¿ ּלּו.  ƒ‡ ּכ¿ ים  ƒָבר ¿„ּ ַע  מו… ¿ ׁ̆ ƒל ַע  ז≈ ַזע¿ מ¿ י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ים? ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ

י  ל ַרֲחב≈ ּכָ ƒים מ ƒ„ּו‰ ˙ י¿ בו… ב¿ ƒלּו ר ע¡ ים ‰∆ ƒנ ּיו… ƒּ̂ „: ל…‡ ָול…‡! ַ‰ ַלּמ≈ מ¿
ּפּור  ƒס ם  ָלכ∆  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿ ל,  ב≈ ≈̇
ים  ƒ„ָל י¿ י  פ≈ ַ‡ל¿ ַעל  ָסף  נו…
ל…‡  ל¿ ˜ו…  רו… ּמָ ƒמ לּו  ָ‰ע√ ∆ ׁ̆
לּו  ל¿ עו… ם  ָל‰∆ ַ‚ם  ו¿ ם,  י‰∆ ר≈ ‰ו…
ם,  י‰∆ מ≈ ¿„ ˜ו… ל¿ מו…  ּכ¿ ּיּו˜  ƒ„ ּב¿
י  ƒ„ּו‰ ן י¿ ּמָ ƒלּו ס ירּו ו¿ ƒ̇ ל…‡ ‰ו…

ָח„. ∆‡

ן  ‡ו… ָ‚ּ‰ַ ָנ‰  ּפָ ַמּנו…  ז¿ ƒּב
 ‡ ּבַ ַ‰"ּבַ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ל  ∆‡ זˆו˜"ל  י"  ƒַס‡ל
 , ˜ו… ָמרו… ּב¿ ים  ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿

ם, י‰∆ ≈„ ַיל¿ ּב¿ ָי„  ַח  לו… ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ַל נּו  ¿ּ̇ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ נ≈ פ¿ ƒּב ן  ַחּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ו¿
ל. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ חּום ל¿ ל¿ ¿ ׁ̆ ƒַפן ל…‡ י ּום ‡ו… ׁ̆ ּוב¿

¡ ∆

מו˘בו˙ם  בכל  ל‡חב"י  ‚„ול  ב˜ול  ו‡˜ר‡ 

מ˘מר  מכל  ˘י˘מרו  ובˆרפ˙,  מרו˜ו   ıב‡ר

לנוכח  יביטו  ‡˘ר  עיני‰ם,  בב˙  כעל  וינˆרום 

בי„ם  ˘‰ופ˜„  ו‰פ˜„ון  ‰‡וˆר  על  ומי˘רים, 

ולבז  י‰ו ‰פ˜ר  לבל  עמלנו ‡לו ‰בנים,  לנˆחים, 

ומחריבים,  מ‰רסים  כ˘‡יפ˙  ב‰ם  לע˘ו˙ 

ול‰חזי˜ ‡ו˙ם בבי˙ ‰ורים כב˘נים ˜ו„מים, וחס 

וחליל‰ ל‡ י‰יו נˆו„ים בר˘˙ו˙ ‡˘ר פר˘ו ל‰ם 

מימים וזכים, סוכנים ‡ל‰  יי„י נפ˘ו˙̇  ˆיי„ים̂ 

ו‰˘ליחים מ˘ליחים ˘ונים, ב˘ם ‰סוכנו˙ 

לנפ˘ו˙ ‰יל„ים,  ועליי˙ ‰נוער ‰‡ורבים 

‡ו˙ם  ול‰כרי˙  עולם  מי˙˙  ל‰מי˙ם 

מעל ‡‰לי ‰‡נ˘ים  נ‡  סורו  מעı ‰חיים. 

‰ר˘עים ‰‡ל‰! ‰בריחו מ‰ם ‡˙ יל„יכם 

בניכם ובנו˙יכם, כי בז‡˙ ‡˙ם נלכ„ים ח"ו, 

ו˙עˆומו˙  בעוז  לפניכם, ‰˙‡זרו  ו„עו ‡˙ ‡˘ר 

"ֈ˙ל‰ˆיל ל˜וחים למו˙ ˙וˆ‡ו
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ָער,  ≈ׂ̆ י  ר≈ ַסּמ¿ מ¿ ים  ƒּפּור ƒס  „ עו… ו¿  „ עו… ם  ָלכ∆ ר  ַסּפ≈ ל¿ י  ƒּ̇ יָכל¿ ƒּב ָכך¿  ו¿
'יר,  ƒ‚ּ ַ‡ל¿ ָרח ּכ¿ ז¿ ƒּמ‰ַ ˙ ˆו… ַ‡ר¿ ר מ≈ ָּ̃ ƒע ‰, ּב¿ ָ̂ ‡ּו ַ‡ר¿ ‰ּוב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ ַעל י¿
ם  ָ̇ עּו ‡ו… נ¿ כ¿ ƒ ׁ̆ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ל¿  ‰ ּנָ יעּו ‰≈ ƒ‚ּ ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ ו¿  ,„ עו… ו¿ ַרס  ּפָ
ם  ַ‚ּ ּו ז…‡˙  ׂ̆ נּוַע ָע כ¿ ƒ ׁ̆ יחו… ּב¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‡…ם ל ƒ‡ ֲ‰„ּו˙, ו¿ ˙ ַ‰ּיַ ב ‡∆ ַלֲעזו…

ַח. כ… ּב¿

י  נ≈ ¿ ׁ̆ ƒים ּכ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒּי ƒנ ּלו… ƒר ַ‰ח פ∆ י ַ‰ּס≈ ≈ּ̇ ָב ים ּב¿ ƒכ ַחּנ¿ ¿̇ ƒם מ ּיו… ּכַ
ל"  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַמע י ¿ ׁ̆ יּלּו " ƒמּוָנ‰, ֲ‡פ י ‡¡ ƒל ָר‰ ּוב¿ י ˙ו… ƒל ים, ּב¿ ƒ„ָל ן י¿ יו… יל¿ ƒמ
 ˙ ו… ¿̂ ƒמ ל  ּכָ ַעל  ר  ַלֲעבו… ם  ָ̇ ‡ו… ים  ƒכ ַחּנ¿ מ¿ ַמר!!  לו… ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡

ים. ƒמּור ם ּ‚¿ ƒי מו… ּ‚ו… ˙ ּכ¿ יו… ח¿ ƒל ָי‰ ו¿ ס¿ ∆‰ ַפר¿ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆ ל  ַחּל≈ ָר‰, ל¿ ו… ּ̇ ‰ַ

ים  ƒ„י‰ּו ƒל ים  ƒ‡ ָ̂ ¡‡ ∆̂ ם  ּנָ ƒ‰ ם  ֻכּלָ ּכ¿ ם  ֻרּבָ ים  ƒ„ָל י¿ י  נ≈ יו… ל¿ ƒמ ם  ָ̇ ‡ו…
 ˙ ֲ‡בו… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒ„ָל י¿ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ּיּום  ƒ̃ ַעל  ם  ָ ׁ̆ ַנפ¿ רּו  ס¿ ּמָ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ָ̃ י¿
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ּל…‡  ∆ ׁ̆ ַב„  ל¿ ƒּוב ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ  ׁ̆ ּ„ּו ƒ̃ ַעל   „ ≈̃ ַ‰ּמו… ַעל  לּו  ָ‰ע√ ם  י‰∆ ≈̇ ֲ‡בו…
-ל ָחי. ≈‡ מּוָנ‰ ּב¿ ¡‡‰ָ ˙ ∆‡ ˘ ט… נ¿ ƒל

ָט‰  ל¿ ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָנ‰, ּכַ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ׁ̆ מ≈ ֲחמ≈ י ּכַ נ≈ פ¿ ƒָפַר„ ל ס¿ ƒָמ‰ ּב ¿‚„ֻ מו… ל¿ ּכ¿
ם  ָ ׁ̆ ַנפ¿ בּוַר˙  ¿‚ּ  ˙ ∆‡ ‡ּו  ר¿ ∆‰ ָ‡ז  ∆ ׁ̆ ָ‰ֲ‡רּוָר‰,   ‰ ּיָ ƒ̂ י ƒויז ƒו ¿̃ ינ¿ ƒ‡‰ָ ם  ָ ׁ̆
ים  ƒ ׁ̆ ָ̃ ם  ƒּנּוי ƒיּלּו ַ‡ַחר ע ƒם ֲ‡פ ַנע ָל‰∆ ּכָ ƒ‰ ּל…‡ ָרˆּו ל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ י י¿ נ≈ ֲ‰מו…
י˙  ƒ‡ָר „ ַ‰ּנו… ≈̃ ׁ̆ ַ‰ּמו… ך¿ ‡≈ ˙ו… ˆּו ל¿ פ¿ ָ̃ ף  ַבּסו… ּל¿ ∆ ׁ̆ ר, ַע„  ≈̇ יו… ים ּב¿ ƒּוָמר

ל". ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַמע י ¿ ׁ̆ " ˙ ַ̃ ַזֲע ּב¿

ם  ַ‚ּ ם  ָ̇ ָ„ּ ירּו  ƒמ ל…‡ ‰≈ ו¿ ם  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ּו  ׁ̆ ¿„ּ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּלּו  ים ‡≈ ƒ„ּו‰ י¿
 ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ‡ן  ּכָ ים  ƒַחּי‰ַ ם  י‰∆ ≈‡ ָ̂ ¡‡ ∆̂ ב  ל≈ ן  ַ„ֲ‡בו… ל¿ ם.  י‰∆ ַחּי≈ יר  ƒח מ¿ ƒּב
ים  ƒ„ ּמָ ֻ ׁ̆ מ¿ ƒים ּכ ƒ‚‰ֲַנ ¿̇ ƒיָ‰ ּומ ר∆ מ¿ ו… ׁ̆ ˙ ּול¿ ז ַלּ„ָ ים ָלבו… ƒכ ַחּנ¿ ¿̇ ƒל, מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָבר. ָכל ּ„ָ ל¿
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 ˙ ˆו… ַ‡ר¿ ּב¿ ָפַר„,  ס¿ ƒּב  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‰ ּיָ ƒ̂ י ƒויז ƒו ¿̃ ינ¿ ƒ‡‰ָ ֲ‡ָבל  י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
ֈל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ָכ‡ן ָ‡נּו ּב¿ ם, ו¿ ƒי ַ‰ּ‚ו…

 ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ָכ‡ן   ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ ∆ ׁ̆ ָבר,  ָ„ּ‰ַ ב  ּכ…‡≈ ך¿  ּכָ ל  ּכָ ן,  ָנכו…  :„ ַלּמ≈ מ¿
ם  ƒ‡ י ƒם, ּכ ƒי י ‚ו… ≈„ ˙, ל…‡ ַעל י¿ יַר˙ ַ‰ּ„ָ ƒ̃ ˙ ַלֲע רו… ז≈ ים ּ‚¿ ƒר ז¿ , ּ‚ו… ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ
ם ַעל  ָ ׁ̆ רּו ַנפ¿ ם ָמס¿ י‰∆ ≈̇ ˙ ֲ‡בו… ם ַוֲ‡בו… י‰∆ ≈̇ ֲ‡בו… ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ י י¿ ≈„ ַעל י¿

מּוָנ‰. ¡‡‰ָ

ים  ƒָבר ¿„ּ ˙ רו… ¿̃ ƒים ל ƒל כו… ׁ̆ י¿ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ם ּב¿ י„, ּ‚ַ ƒח פ¿ ‰ ּמַ י„: ז∆ ƒמ ל¿ ַּ̇
ינּו? ל≈ ם ‡≈ יַע ּ‚ַ ƒ‚ּ‰ַ יָל‰ ל¿ ƒים ָחל ƒם ֲעלּול ּלּו? ‰≈ ≈‡ ּכָ

יָנם  ים ‡≈ ƒנ ּיו… ƒּ̂ י ַ‰ ƒּכ ,„…‡ ר מ¿ ≈‰ ּזָ ƒ‰ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ָ‡נּו  ן, ו¿ „: ָ‡כ≈ ַלּמ≈ מ¿
ים  ƒב ר¿ ם ‡ו… ָלָלם, ‰≈ ¿‚ ƒם ּב ָ̇ ָ„ּ ˙ „ּו ‡∆ ּב¿ ƒ‡ ָבר ּכ¿ ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ים ּב¿ ƒ̃ ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒמ

ן. ם ּכ≈ ָלנּו ּ‚ַ

י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒ„ י ֲחר≈ נ≈ ָנם ֲ‰מו… ¿ ׁ̆ ּי∆ ∆ ׁ̆ ל  ּבו… ס¿ ƒים ל ƒל כו… יָנם י¿ ים ‡≈ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
ּבּוָל‰  ח¿ ַ̇ ‡ּו ּב¿ ן ּבָ ם, ָלכ≈ י‰∆ ים ַ‡ֲחר≈ ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒיָנם נ ≈‡ ∆ ׁ̆  ,˙ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ˙ו…
יּו  ¿‰ ƒי ַ‡ט  ַ‡ט  ָכך¿  ו¿ ָנם,  מו… ּמָ ƒמ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  ˙ ∆‡ י˜ּו  ƒַיֲחז ם  ≈‰  .‰ ָ ׁ̆ ֲחָ„
ים  ƒ„ָל ˙ ַ‰י¿ כּו ‡∆ יַחּנ¿ ƒו , ּנּוך¿ ƒח‰ַ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ּמּו„ ַ‰ ƒל ל ˙ ַעל ּכָ ƒי י ַ‰ּבַ ֲעל≈ ּבַ

ָר‰. ו… ּ̇ ך¿ ַ‰ ר∆ ∆„ ּל…‡ ב¿ ∆ ׁ̆ ָנם  ˆו… ר¿ ƒּכ

ם? יַח ָל‰∆ ƒל ¿̂ ƒ‰ ‰ ז∆ ֈ ו¿ י„: ו¿ ƒמ ל¿ ַּ̇

י  נ≈ פ¿ ƒל מּו  ס¿ ר¿ ƒּפ יָנ‰  ƒ„ ַ‰ּמ¿ י  ≈ ׁ̆ ָר‡  ֈיחּו ƒל ¿̂ ƒ‰ ם  ≈‰ ן,  ּכ≈  :„ ַלּמ≈ מ¿
יָב‰  ƒ„ יָכ‰ נ¿ ƒמ ¿ּ̇ ל  ּב≈ ַ̃ ים ל¿ ƒל כו… , י¿ ּנּוך¿ ƒי ַ‰ח ≈ּ̇ ל ּבָ ּכָ ∆ ׁ̆  ,˙ ים ַרּבו… ƒנ ָ ׁ̆
חּו  ¿̃ ָל ּו ו¿ ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ים ƒַנֲ‰ל ‰ מ¿ ּב≈ בּו˙. ַ‰ר¿ ַחּי¿ ¿̇ ƒ‰ ּום ׁ̆ ל…‡  יָנ‰ ל¿ ƒ„ ַ‰ּמ¿ מ≈
ם,  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ּנּוך¿  ƒי ַ‰ח ≈ּ̇ ˙ ּבָ ַוח ‡∆ ר∆ י˜ ּב¿ ƒֲחז‰ַ לּו ל¿ ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ף ּכ¿ ס∆ ם ּכ∆ ∆‰ מ≈
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ים  ƒ̂ רו… ָרם ו¿ ˙ עו… ים ‡∆ ƒנ ּיו… ƒּ̂ כּו ַ‰ ם ָ‰פ¿ ‡ו… ¿̇ ƒּפ ‰ „ ז∆ ַ̂ י בּו ּכ≈ ¿ ׁ̆ ל…‡ ָח ו¿
ָר‰. ו… ּ̇ ּמּו„ ַ‰ ƒל ˙ י˜ ‡∆ ƒֲחז‰ַ ל¿

‡ן,  ּכָ ָנן  ¿ ׁ̆ י∆  ˙ רו… ָּ̇ ס¿ ƒנ  ˙ נו… ַכּוָ ּלּו  ≈‡ בּו  ¿ ׁ̆ ָח ∆ ׁ̆ ָנם  ָ‡מ¿ ּלּו  ָכ‡≈ ָ‰יּו 
ם  ≈‰  – ּמּו„  ƒּל‰ַ ן  כ∆ …̇ ב¿ בּו˙  ָער¿ ¿̇ ƒ‰ ין  ≈‡  „ עו… ָכל  י  ƒּכ יטּו  ƒל ח¡ ∆‰ ַ‡ך¿ 
 „ ּיָ ƒי˜ּו מ ƒס ם ַיפ¿ ּמּו„ ‰≈ ƒַין ַ‰ּל נ¿ ƒע ב ּב¿ ָער≈ ¿̇ ƒן י טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ַ‚ע  ר∆ חּו. ּוב¿ ¿̃ ƒי

ַח˙. ַ̃ ָל

ים  ƒמ ר¿ ים ַ‰ּזו… ƒָספ לּו ַלּכ¿ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ חּו ַע„  ¿̃ ם ָל ים ‰≈ ƒנ ָ ׁ̆  ‰ ּמָ , ּכַ ָכך¿ ו¿
ף  ף סו… ר סו… ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒיָנ‰ ּכ ƒ„ י ַ‰ּמ¿ ≈ ׁ̆ יָנ‰. ָ‡ז ָר‡ּו ָר‡ ƒ„ ַ‰ּמ¿ ם מ≈ י‰∆ ֲ‡ל≈
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 ˙ ∆‡ יס  ƒנ ַ‰כ¿ ל¿ ים  ƒַנֲ‰ל ַ‰מ¿ מ≈ ּו  ׁ̆ ר¿ ָ„ּ ם  ≈‰  ֈ˙י ƒל כ¿ ַּ̇ ‰ַ ל  ∆‡ יַע  ƒ‚ּ‰ַ ל¿
י  מּו„≈ ל¿ ַ̇ ל¿ ס  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿ ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ים  ƒח ¿ּ̃ ַפ ַלמ¿ ר  ≈ ׁ̆ ַ‡פ¿ ל¿  ,‰ יּבַ ƒּל‰ַ י˙  ƒנ כ¿ ָּ̇
ל  ∆ ׁ̆ ּנּוך¿  ƒח‰ַ י  ≈ּ̇ ָב ּב¿ רּו˙  ּוַב‚¿ "ב  ַ̂ י מ≈  ˙ ינו… ƒח ּב¿ ך¿  ַלֲערו… ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ
י˜ּו  ƒס ‰, ַיפ¿ ָ ׁ̆ ‰ ַ‰ֲחָ„ ָ ׁ̆ י ƒר ¿„ּ‰ַ ˙ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ּל…‡ מּוָכן ל¿ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ ,˙ נו… ַ‰ּבָ
י  מּו„≈ ל¿ ַּ̇  ׁ̆ נּו י≈ ֲער≈ ַ̂ ָעˆּום ּול¿ ל ו¿ „ו… ן ּ‚ָ יו… ּסָ ƒים! ַ‰ּנ ƒיב ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ ‰ַ ˙ לו… ‡∆
 ˙ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ָנ˙ ל¿ ם, ַעל מ¿ ַרח≈ ּלּו, ‰' י¿ ים ‡≈ ƒ„ּמּו ƒים ל ƒיס ƒנ כ¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ָר‰  ˙ו…

ף. ס∆ ַ‰ּכ∆

? ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ם ּב¿ ים ָ‡נּו ַ‰ּיו… ƒַחּי ‰ ז∆ ב ּכָ ָּ̂ ַמ ָנם ּב¿ י„: ַ‰ֻ‡מ¿ ƒמ ל¿ ַּ̇

ָר‰  י ˙ו… מּו„≈ ל¿ ַּ̇ ָנם  ¿ ׁ̆ ָנם י∆ ‡…„. ָ‡מ¿ רּוַע מ¿ ב ּ‚ָ ָּ̂ י, ַ‰ּמַ „: ‡ו… ַלּמ≈ מ¿
ָבר  ּכ¿  „…‡ מ¿  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ֲ‡ָבל  ּו,  ּ̇ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿ ן  יו… ּסָ ƒַבּנ „ּו  ָעמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒַרּב

ם רח"ל. ָ̇ ָע ּפָ ¿ ׁ̆ ַח˙ ַ‰ ַּ̇ ים  ƒּונ˙ נ¿

˙‡ ל‰כניס מ‰מנ‰לים ו ׁ̆ „ר ‰ם ‰˙כלי˙ ‡ל לל‰‚יע
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 ˙‡ַ ר¿ ƒי ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ƒנּו מ ≈̃ י ƒח ַ‰ר¿ ינּו, ל¿ ם ָעל≈ י‰∆ ינ≈ ים ע≈ ƒ ׁ̆ ט¿ ים לו… ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
ם ח"ו. ָ̇ מו… ‚ ּכ¿ ַנ‰≈ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ָכל ַמֲ‡ַוּיָ ם, ו¿ ƒַמי ָ ׁ̆

י  נ≈ ּיּוס ּב¿ ƒ‚ּ ל ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰,  ָר‰ ַ‰ּנו… ז≈ ינּו ּ‚¿ ≈ ׁ̆ ˙ ַעל ָר‡ פ∆ ַרח∆ ָנ‰ מ¿ ָלַ‡ֲחרו… ו¿
י  ≈„ ּוכ¿ נּו.  ≈̇ יָח ƒׂ̆  ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב נּו  ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰  ‰ּ ָ̇ ‡ו…  ,˙ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ יבו… ƒ ׁ̆ ַ‰י¿
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ ָרע  ‡ו… מ¿ ם  ָלכ∆ ר  ֲ‡ַסּפ≈ ָר‰,  ז≈ ¿‚ּ‰ַ ַמ‰ּו˙   ˙ ∆‡ ב  יט≈ ≈‰ ין  ƒב ּנָ ∆ ׁ̆

ָי‰. י רּוס¿ ‰ּו„≈ ל י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒמ ַ‰ּיָ

ַר˙  ז≈ ¿‚ּ" ָרָ‡‰,  ַ‰ּנו… ָר‰  ז≈ ¿‚ּ‰ַ ַעל  ם  כ∆ ּל¿ ּכֻ ם  ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿
ָנ‰. ָ ׁ̆ י 170  נ≈ פ¿ ƒָי‰ ל רּוס¿ ‰ ּב¿ ּלָ ח≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים"  ƒט יס¿ ƒנ טו… נ¿ ַּ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ר ‡∆ ‰ ַלֲע˜ו… ָ̂ ע ָר ָ ׁ̆ ַל‡י ָ‰ָר י˜ו… ƒר נ‡ ַּ̂ ‡י, ַ‰ י„: ַוּ„ַ ƒמ ל¿ ַּ̇
ל  ∆ ׁ̆ ָס‰  כ¿ ƒמ ˙ ≈̇ ב ָל י ַחּיָ ƒ„ּו‰ ּוב י¿ ׁ ּ̆ ƒל י ּכָ ∆ ׁ̆ ַזר  ן ּ‚ָ ל, ָלכ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַעם י מ≈
רּו  ָעב¿ ‡ר  ַּ̂ ‰ַ י  ל≈ ַחּיָ ָנ‰.  ָ ׁ̆  25 ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ל¿ ָב‡  ָּ̂ ַל סּו  ּי¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל י¿
י ל…‡  ƒ„ּו‰ ‡ י¿ ּום ַ‡ּבָ ׁ̆ י  ƒָב‡, ּכ ָּ̂ ים ַל ƒ„ָל פּו י¿ ָחט¿ ˙, ו¿ ƒַבי ˙ ל¿ ƒי ּבַ ƒמ
ָב‡  ָּ̂ ˙ ּבַ ים ּכ…‰ ַרּבו… ƒנ ָ ׁ̆ י  ַ‡ֲחר≈ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן,  ן. ּכַ ָרˆו… ָלָ„יו מ≈ ˙ י¿ ן ‡∆ ַ̇ ָנ

ים. ƒ„ּו‰ ָלל י¿ כ¿ ƒם ּב ≈‰ ∆ ׁ̆ חּו  כ¿ ָ ׁ̆ ים  ƒים ַרּב ƒ„ָל י, י¿ ƒרּוס‰ָ

י  ƒּכ ַע  ≈„ יו… ָך  ינ¿ ≈‡ ַ‡ך¿  ב,  יט≈ ≈‰  ָּ̇ ָזַכר¿ ר,  ָ̃ ָי  „ ל∆ י∆  ָּ̇ ¿̃ „ַ ָ̂  :„ ַלּמ≈ מ¿
נּו  ≈̂ ַ‡ר¿ ּלּו ּב¿ ים ‡≈ ƒָימ ינּו ּב¿ ינ≈ „ ע≈ ∆‚ נ∆ ׁ̆ ל¿ ַרח≈ ¿̇ ƒּיּו˜ מ ƒ„ ּפּור ּב¿ ƒו… ס˙ ‡ו…

.‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ

!? ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ‡ן ּב¿ י„: ַמ‰! ּכָ ƒמ ל¿ ַּ̇

ימּו  ƒ̃ יָנ‰ ‰≈ ƒ„ ַ‰ּמ¿ ַמ˙  ָ̃ ‰ֲ ם  ƒע „ּוַע,  ַכּיָ  . ך¿ ּכָ  ׁ̆ ַמּמָ ן,  ּכ≈  :„ ַלּמ≈ מ¿
ים  ƒר ב¿ ˙. עו… ב ָ‰ֲ‡ָריו… …‚ ָנס ל¿ כ¿ ƒּנ ם ּכַ ָ ׁ̆ ָנס ל¿ כ¿ ƒל ַ‰ּנ ּכָ ∆ ׁ̆ ָב‡,  ָ̂ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ
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רּו  מ¿ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים  ƒַרּב ים  ƒ„ּו‰ י¿  . ׁ̆ ַמּמָ ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ ∆ ׁ̆  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ל  ּכָ  ˙ ם ‡∆ ָ ׁ̆
ל. ˙ ַ‰ּכ… בּו ‡∆ ָעז¿ לּו ו¿ ¿̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ‡ָב ָּ̂ סּו ַל נ¿ כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ˙, ּכ¿ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇

36
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 ‡ ָטמ≈ ם  ָמ˜ו… ל¿ סּו  ַ‚ּי¿ ¿̇ ƒי  ˙ יבו… ƒ ׁ̆ ַ‰י¿ י  חּור≈ ּב¿ ם  ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ָנם  ˆו… ר¿ ƒּב  ˙ ע≈ ּכָ
י  ≈„ ם. ּכ¿ ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ƒנּו מ ָ̇ ˜ ‡ו… ≈ּ̇ ַנ רּוָר‰ - ל¿ ם ּב¿ ָ̇ ָנ ַכּוָ ‰. ו¿ ז∆

יָל‰. ƒָחל ָנם ַחס ו¿ ˆו… ר¿ ƒָח„" ּכ ‰ "ַעם ‡∆ י∆ ¿‰ ƒּנ ∆ ׁ̆
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 ˙ ו… ּ̇ ַפ ל¿  ˙ ָ‰ע≈ ל  ּכָ ם  ≈‰ ים  ƒַנּס מ¿  , ָכך¿ ל¿  „ ַנּ‚≈ ¿̇ ƒנ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָנ˙  מ¿ ַעל  ו¿
 ˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ו… ּ̇ ם  ָ ׁ̆ ר  מו… ¿ ׁ̆ ƒל ן  ָּ̇ ƒנ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ֲ‡‚ּו  ¿„ ƒי ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ נּו,  ָ̇ ‡ו…
יַע  ƒ‚ּ‰ַ ל¿ נּו  ָ̇ ‡ו… ך¿  ו… ׁ̆ מ¿ ƒל י  ≈„ ּכ¿ ַר˜  ו¿ ַ‡ך¿  ל  ַ‰ּכ… ין.  ƒר ¿„ּ‰ַ ַלמ¿ יּלּו  ƒַוֲ‡פ
ַח˙  ַּ̇ ים  ƒּונ˙ נ¿ יּו  ¿‰ ƒי ָבר  ּכ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ˙ מ∆ ֻסּי∆ מ¿ ˜ּוָפ‰  ¿̇ ר  ַכֲעבו… ו¿ ם,  ָ ׁ̆ ל¿
י‡  ƒ‰ …י זו ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ ָנם,  ˆו… ר¿ ƒים ּכ ƒיר ƒע ¿ּ̂ ים ַ‰ ƒחּור ּבַ ּו ּבַ ׂ̆ ם ַיֲע ם, ‰≈ ָ̇ ָמרּו
ָמ„  ¿ ׁ̆ ַר˙  ז≈ י ּ‚¿ ƒ‰ ן זו… ָלכ≈ ָלם, ו¿ ‡ ָ‰עו… ר≈ ּבו… ƒנּו מ ָ̇ ˜ ‡ו… ≈ּ̇ ַנ ם, ל¿ ָ̇ ָנ ּוָ ל ּכַ ּכָ

. ׁ̆ ַמּמָ

? ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ı ר∆ ∆‡ ם ּב¿ ‰ ָלנּו ַ‰ּיו… ר∆ ו… ּ̃ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ‰ ּמַ ם, ז∆ ַרח≈ י„: ‰' י¿ ƒמ ל¿ ַּ̇

י  ר≈ כ¿ ל עו… ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ≈̇ נו… ּוָ ˙ ּכַ ים ‡∆ ƒיר ƒָעָבר ָ‡נּו ַמּכ ∆‰ ָבר מ≈ „: ּכ¿ ַלּמ≈ מ¿
ּיּוס  ƒ‚ּ ם:  י‰∆ י„≈ ƒמ  ˙ ַרּבו… ָל‰  ָסב¿ י˙  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ֲ‰„ּו˙  ַ‰ּיַ ּלּו,  ≈‡ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ים,  ƒר ָ̃ ים ַלּב¿ ƒ ׁ̆ ים ֲחָ„ ƒל ֻחּלָ ל ַ‰מ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ר≈ ב¿ ƒ̃ ים,  ƒ̇ י מ≈ ּוח≈ ּ̇ ƒנ ,˙ נו… ּבָ

.„ עו… „ ו¿ עו… ו¿

ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ‡ּו ‡∆ נ¿ ָׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים,  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ל מ≈ ח≈ ≈‰ ‰ ָר‡ ַ‰ּז∆ ב ַ‰ּנו… ָּ̂ ַ‰ּמַ
ַע„  ו¿ ים",  ƒנ ּיו… ƒ̂ " ל¿ ָמם  ¿ ׁ̆ ּנּו  ƒ ׁ̆ ן  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ּול¿ יָ‰,  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ו¿

ם. ַרח≈ ָמָמם, ‰' י¿ ז¿ ƒים ּב ƒיכ ƒ ׁ̆ ם ַממ¿ ≈‰ ‰ ם ַ‰ּז∆ ַ‰ּיו…

יָנ‰  ƒ„ מ¿ ַמ˙  ָ̃ ‰ֲ ן  יו… ַרע¿ ם  ∆̂ ע∆ ∆ ׁ̆ ים,  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ„ָל י¿ ָלַ„ַע˙,  ם  יכ∆ ֲעל≈
נּו ַעל  ָ‡ל≈ ¿‚ ƒי ‡ ו¿ ‰˜ב"‰ ָיבו… ∆ ׁ̆  ˙ ַחּכו… ל…‡ ל¿ יַח, ו¿ ƒ ׁ̆ יַ‡˙ ַ‰ּמָ ƒי ּב נ≈ פ¿ ƒל
י"‚  ƒמ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ יַח  ƒ ׁ̆ ַ‰ּמָ יַ‡˙  ƒב ּב¿ יָר‰  ƒפ ּכ¿ נּו, ‰ּו‡  ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ מ¿ י  ≈„ י¿
רּוך¿ ‰ּו‡, ‰ּו‡  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ ין  ƒַמֲ‡מ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ מּוָנ‰,  ¡‡ י  ר≈ ¿ּ̃ ƒע
ל, רח"ל. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַלל י ּכ¿ ƒמ ‡ ָ̂ יַח - ָי ƒ ׁ̆ י ַ‰ּמָ ≈„ נּו ַעל י¿ ָ̇ ַ‡ל ‡ו… ¿‚ ƒַבּ„ו… י ל¿

ָכל  ּב¿  . ך¿ ּכָ ַעל  ר  ַ„ּב≈ ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ב  ָּ̂ ַמ ל¿ נּו  ע¿ ַ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָלנּו  י  ‡ו…
ַעם  ַרף ו¿ ¿ׂ̆ ƒנ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ י ב≈ ƒעּו ּכ ים, ָי„¿ ƒַטּנ ¿̃ ים  ƒ„ָל ם י¿ ַ‚ּ ,˙ רו… ַ‰ּ„ו…
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ַר˜  ו¿ נּו,  ≈̇ ָ ׁ̆ ֻחל¿ ַלל  ¿‚ ƒּב ל…‡  ו¿ ינּו  ֲחָט‡≈ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ לּו˙,  ַלּ‚ָ  ‡ ָ̂ ָי ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ ˙ ּב≈ י„ ‰' ‡∆ ƒר ָמ‰, יו… ל≈ ¿ ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒּוב ּב ׁ̆ ּנָ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָלם. עו… ַרב ל¿ ח¡ ּוב ל…‡ י∆ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ם,  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒמ ׁ̆ ≈‡ ּב¿

ָברּור  ָ‰ָי‰  ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ יעּו  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַע„  ∆ ׁ̆  ,˙ ר∆ מ∆ ‡ו… ז…‡˙  י„:  ƒמ ל¿ ַּ̇
לּו˙,  ָ‚ּ‰ַ ‡˙ מ≈ ≈̂ ָנ˙ ָל ‰ ַעל מ¿ ֻעּלָ ל ּפ¿ ˙ ּכָ ו… ׂ̆ ָ‡סּור ַלֲע ∆ ׁ̆ ם,  ֻכּלָ ל¿

? ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ן ַ‰ּבו… ˆו… „ ר¿ ∆‚ ‰ נ∆ י ז∆ ƒּכ

40



41414141414141441414

יָ„‰  ƒח ַ‰י¿ ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָעָברּו   ˙ רו… „ו… ּב¿ ן.  ָנכו…  ָּ̇ ַבנ¿ ≈‰  :„ ַלּמ≈ מ¿
ים  ƒ„ּו‰ י¿ ם  ַ‚ּ  ,‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ּו ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ י  ≈„ י¿ ַעל  ַר˜   ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ  ׁ̆ י ƒח‰ָ ל¿
ם  ַרח≈ י¿ ‰˜ב"‰  ∆ ׁ̆  ,˙ ּיו… ƒכ ב¿ ƒּב  ˙ ֲחˆו… ּון  ּ̃ ƒּ̇ ים  ƒכ ר¿ עו… ָ‰יּו  ים  ƒּוט ׁ̆ ּפ¿

ָר‰. ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב ָ‡ל≈ ¿‚ ƒי ינּו ו¿ ָעל≈

י‡  ƒב ּיָ ∆ ׁ̆ ‰˜ב"‰,  ˙ ל¿ ָמעו… ¿„ ƒל ּב ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל ל¿ ם ֻמּטָ ינּו ַ‰ּיו… ם ָעל≈ ַ‚ּ
ן  זו… ˙ ַ‰ּמָ ּכַ ר¿ ƒב ‰ ּוב¿ ר≈ ¿ׂ̆ ‰ ע∆ נ∆ מ… ¿ ׁ̆ ƒן ּב ַכּו≈ ָמ‰, ל¿ ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ˙ ָלנּו ‡∆
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 ‰ נ∆ ּבָ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  יו… ם  יו…  ˙ ּפו… ַ̂ ּול¿ יָ„‰,  ƒ̇ ָ‰ֲע  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ַעל  ים  ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ּכ¿
ָר‰. ≈‰ מ¿ ƒּב ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ ב≈

ּוָב‰  ׁ̆ ם ֲח יכ∆ ≈̇ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ֻיָח„  מ¿ ƒּב ∆ ׁ̆ ים,  ƒר ָ̃ ים י¿ ƒ„ָל ם ָלַ„ַע˙ י¿ יכ∆ ַוֲעל≈
נּו  ָ̇ ים ‡ו… ƒ„ ַלּמ¿ ל, ַחַז"ל מ¿ עו… פ¿ ƒל ל „ו… ַח ּ‚ָ ן ּכ… ׁ̆ ָל‰∆ י∆ ם ו¿ ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ‡…„ ּבַ מ¿
ל  ב∆ ָר‡ "‰∆ ¿̃ ƒנ ן  ַרּבָ י˙  ּב≈ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ˜ו… ינו… ƒּ̇ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ י  ƒּכ
 ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ּבַ ן  ַכּו≈ ּול¿ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ם  יכ∆ ֲעל≈ ן  ָלכ≈  "‡ ט¿ ח≈ ּבו…  ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ƒּפ
ר  זו… ¿‚ ƒל ים  ƒ̂ רו… ם  ≈‰ ∆ ׁ̆  ˙ ָ‰ָרעו…  ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ל  ַבּט≈ י¿ ‰˜ב"‰  ∆ ׁ̆
יַח  ƒ ׁ̆ ˙ מ¿ ַלח ָלנּו ‡∆ ¿ ׁ̆ ƒי ים ו¿ ƒינ ƒל ַ‰ּמ ∆ ׁ̆ כּו˙  ל¿ ˙ ַ‰ּמַ ל ‡∆ יַבּט≈ ƒינּו, ו ָעל≈

ן. ינּו ָ‡מ≈ ָימ≈ ָר‰ ב¿ ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב ל≈ √‡‚ָ נּו ל¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂

ַלם!!! ¿ ׁ̆ ƒל…‡ נ ם ו¿ ַּ̇
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המשכילים מכינים
מכתב עם גזירות

על הדת, עבור
הצאר ברוסיה

המשכילים לועגים מול יהודי 
שנתפס עם זקן ופיאות
והוכה ע"י שוטרי הצאר

לא ה
פ

יוצאים מהם גזרות השכם והערב

מיליוני ילדים מתחנכים ללא "שמע ישראל"

עכשיו גזירת הגיוס

מצהירים 
אמונים 
למדינה 
וחוקיה

9
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5

7

3

6

התקרבותם לגויים
לא הועילה, הפוגרומים
פגעו גם במשכילים

"רק בדם תהיה
לנו הארץ", 

הם הצליחו
לערב גם את החרדים

חטיפת ילדי טהרן והעברתם על 
דתם, כמו כן אצל ילדי תימן ועוד

המשכילים באו עם4
רעיון חדש: להקים מדינה
יהודית, להיות ככל הגויים
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י  ƒּכ ,˙ „ו… ָׂ ּ̆ ּיּול ּבַ ƒט נּו ל¿ ָ̇ ח ‡ו… ַ̃ נּו ָל ּלָ ∆ ׁ̆ י  ƒל ָ‰ַרּב מו… ¿̇ ∆‡ ,‡ - ַסּבָ
ים  ƒָבר י ּ„¿ ƒיר ָלנּו ָ‰ַרּב ƒּב ס¿ ƒ‰ ּיּול ƒּט ‰. ּבַ ַעל ּפ∆ ‰ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָ̃ ָחן  ב¿ ƒמ נּו ּב¿ ַלח¿ ¿̂ ƒ‰
‡ר‰"˜. ם ּב¿ ƒרּוי ¿ ׁ̆ ב ּבו… ָ‡נּו  ָּ̂ ַעל ַ‰ּמַ ָלל, ו¿ כ¿ ƒנּו˙ ּב ּיו… ƒּ̂ ים ַעל ַ‰ ƒ‡ָר נו…

ם? יר ָלכ∆ ƒּב ס¿ ƒ‰ ‡ַמ‰ ‰ּו -

:˙ ּ„ו… ֻ̃ ל̆… נ¿ ָ ׁ̆ יר ָלנּו  ƒּב ס¿ ƒ‰ ‡ּו‰ -
ר . 1 ≈̇ יו… ין  ƒּ̇ ַימ¿ ל…‡  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם  ∆ ׁ̆ ‰ּו‡,  נּו˙  ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ן  יו… ַרע¿ ∆ ׁ̆

ָרלו…  ˙ ּ‚ו… ח ‡∆ ַּ̃ ƒיַח, ַר˜ י ƒ ׁ̆ י ַ‰ּמָ ≈„ ם ַעל י¿ ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒמ ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ ƒל
 „ ּמָ ֻ ׁ̆ י‡ מ¿ ƒ̂ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒָרנ פ¿ ן ּכַ יו… . ַרע¿ מו… ¿̂ ˙ ַע ַ‡ל ‡∆ ¿‚ ƒי ָיָ„יו ו¿ ּב¿

ים. ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ָריו ַ‰ּמַ ם ֲחב≈ ƒָי„ּוַע ַיַח„ ע
2 . „ עו… ים  ƒ„ּו‰ י¿  ˙ בו… ב¿ ƒר ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ל¿ לּו  ע¡ ∆‰ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ∆ ׁ̆

יָנ‰,  ƒ„ ַמ˙ ַ‰ּמ¿ ָ̃ ַ‡ַחר ֲ‰ ר ל¿ ≈̇ „ יו… עו… יָנ‰ ו¿ ƒ„ ַמ˙ ַ‰ּמ¿ ָ̃ י ֲ‰ נ≈ פ¿ ƒל
י  ≈̃ ר¿ פ… ם ל¿ ָ̇ כּו ‡ו… ָ‰פ¿ ˙, ו¿ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… י̇  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ י¿

.˙ י ַ‰ּ„ָ ≈‡ נ¿ ו… ׂ̆ ָי‡ ו¿ ס¿ ∆‰ ַפר¿ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆ י  ל≈ ַחּל¿ ל, מ¿ ע…
ָלנּו, . 3 ם  ַ‚ּ ים  ƒב ר¿ ‡ו… ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ∆ ׁ̆ י,  ƒַרּב‰ָ ָלנּו  ָ‡ַמר   „ עו… ו¿

ם. ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ָב‡  ָּ̂ נּו ַל ָ̇ ס ‡ו… ַ‚ּי≈ נּו ּול¿ ּנּוכ≈ ƒח ב ּב¿ ָער≈ ¿̇ ƒ‰ ם ל¿ ָ̇ ָנ ַכּוָ ּוב¿

ם  ≈‰  ‰ ּמָ ּכַ ַע„   ‚ ָׂ ּ̆ ֻמ ָך  ל¿ ין  ≈‡ י,  ƒיר ƒּ̃ ַי י  ƒ„ּ כ¿ נ∆ ע  ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆ י,  ‡ו…  -
י,  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ּנּוך¿  ƒח‰ַ  ˙ ∆‡ ח"ו  ס  ַלֲ‰רו… נּו,  ָ̇ ‡ו… ל  ≈̃ ל¿ ַ̃ ל¿ ל  ַ‰ּכ… ים  ƒׂ̆ עו…
י˙,  ƒנ ּלו… ƒח‰ַ ‰„ָ ּו˜ ָ‰ֲעבו… ׁ̆ „ ּב¿ ים ַלֲעבו… ƒ„ ים ֲחר≈ ƒ ׁ̆ ָנ ים ו¿ ƒ ׁ̆ יס ֲ‡ָנ ƒנ ַ‰כ¿ ל¿
ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ָכך¿  ּב¿ ˜ּו  ּפ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ים,  ƒיל ƒּכ ¿ׂ̆ ַ‰ּמַ ם  י‰∆ ≈̇ ֲ‡בו… מו…  ּכ¿  ׁ̆ ַמּמָ
ינּו  ƒ ׁ̆ ל¿ ƒ‰ ן ָלכ≈ ם ו¿ ָ̇ מו… ‰ ּכ¿ ∆ׂ̆ ל ַיֲע ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ּכָ ∆ ׁ̆ ם ָרˆּו  לּו, ‰≈ ¿̃ ל¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰
ן  טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ַח  כ… ּב¿ נּו,  ≈̇ ָ„ּ ַעל  נּו  יר≈ ƒֲעב‰ַ ל¿ ָנם  ˆו… ר¿ ƒּב ם  ּיו… ּכַ ם  ַ‚ּ ‡ר.  ַּ̂ ַל
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ם  יו… ּב¿ י  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ּנּוך¿  ƒח ּבַ ך¿  ּפָ ַמ‰¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ן  ָּ̇ ƒנ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָעם  ¿„ יו… ּב¿ ַ‡ך¿ 
ר  ר≈ עו… ָבר י¿ י ַ‰ּ„ָ ƒַפַעם ַ‡ַח˙, ּכ נּו ּב¿ ּלָ ˙ ּכֻ ס ‡∆ ַ‚ּי≈ ן ל¿ ָּ̇ ƒן ל…‡ נ כ≈ ָח„, ו¿ ∆‡
ַ‡ט  ים ז…‡˙ ל¿ ƒׂ̆ עו… ָמ‰ ו¿ ָער¿ ים ּב¿ ƒ‡ ם ּבָ ן ‰≈ ‡…„, ָלכ≈ ָל‰ מ¿ „ו… „ּו˙ ּ‚¿ ַנּ‚¿ ¿̇ ƒ‰
 ˙ ר ‡∆ ַמ‰≈ ם ל¿ ים ּבָ ƒ̃ ֲח ם ַ‰ּ„ו… י‰∆ ר≈ ים ַלֲחב≈ ƒר מ¿ ָמם ‡ו… ¿̂ ַע ם ּב¿ ַ‡ט. ‰≈ ל¿
יבּו  ƒּ̂ ƒ‰ ‰ּ ָ̇ ָר‰ ‡ו… ַמּטָ יַע ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ָנ˙ ל¿ ָלנּו˙ ַעל מ¿ יך¿ ַסב¿ ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆  , יך¿ ƒל‰ֲ ַּ̇ ‰ַ

יַח. ƒל ¿̂ ך¿ ַי ּפָ ¿‰ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ָמם, ּכ¿ ¿̂ ַע ל¿

 ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  נּו  ּלָ ∆ ׁ̆ י  ƒַרּב‰ָ ָר‡!  נו…  ‰ ז∆  ‡ ַסּבָ  -
ן  ַכּו≈ ינּו, ּול¿ ים ָעל≈ ƒר ז¿ ם ּ‚ו… ≈‰ ∆ ׁ̆  ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ ˙ ל ‡∆ ַבּט≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ ‰˘י"˙  ‰ ל¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ּבַ
יַח  ƒ ׁ̆ ַלח ָלנּו ָמ ¿ ׁ̆ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆  ,‰ ֻ‡ּלָ ים ַעל ַ‰ּ‚¿ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ≈‡ ¿ׂ̆ ר  ∆̇ י∆ ּב¿

בב"‡.

.„…‡ ים מ¿ ƒנ כו… ים נ¿ ƒָבר ¿„ּ ָּ̇ ן, ָ‡ַמר¿ „ ָנבו… ל∆ ‰ י∆ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ י רו… ƒנ‡ֲ -

ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ ָנם ֲחר≈ ¿ ׁ̆ ין ַמּ„ּוַע י∆ ƒב י ל…‡ מ≈ ƒָבל ֲ‡נ‡ֲ ,‡ - ַסּבָ
נּו. ≈̇ ˙ ָרָע ים ‡∆ ƒ̂ ם רו… י ‰≈ יָנ‰, ֲ‰ר≈ ƒ„ ˙ ַלּמ¿ ירו… ƒח ּב¿ ּבַ

לּו  ˙, יּוכ¿ ס∆ נ∆ ּכ¿ ים ּבַ ƒ‚י ƒ̂ ם נ¿ יּו ָל‰∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ם חו… ≈‰ -
ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם מ ≈‰ ∆ ׁ̆ ָכך¿  ּב¿ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ˙, ַ‡ך¿ ָ‰‡¡ רו… ז≈ ¿‚ּ‰ַ „ ∆‚ ים נ∆ ƒנ פ¿ ƒּב ƒם מ ח≈ ּלָ ƒ‰ ל¿
ים  ƒּ̃ ָכל ַ‰ֻח ˜ ּב¿ ל∆ ם ח≈ ׁ̆ ָל‰∆ ˙, י≈ ס∆ נ∆ ים ַלּכ¿ ƒ‚י ƒ̂ ים נ¿ ƒח ל¿ ו… ׁ̆ ˙ ו¿ ירו… ƒח ּב¿ ּבַ

ם. ָ ׁ ּ̆ ƒים מ ƒע ב¿ ˙ ַ‰ּנו… יַר˙ ַ‰ּ„ָ ƒ̃ ַוֲע

 „ ∆‚ ים נ∆ ƒּ̃ ים ֻח ƒׂ̆ ם ל…‡ עו… י ‰≈ ˜, ֲ‰ר≈ ל∆ ם ח≈ ׁ̆ ָל‰∆ ‰ י≈ ‡, ָלּמָ - ַסּבָ
ָר‰! ו… ּ̇ ‰ַ

ָכל  ַעם ל¿ ָך. ּפַ יר ל¿ ƒּב ַ‡ס¿ ∆ ׁ̆ ָמ‰  ע - ל¿ ‰'ל∆ ל…מ∆ ¿ ׁ̆ ב -  יט≈ ב ‰≈ ים ל≈ ƒׂ̆
יָנ‰,  ƒ„ ּמ¿ ‰ ּבַ ∆ׂ̆ ָע ּי≈ ∆ ׁ ּ̆ ל ַמ‰  ˙ ּכָ ע ‡∆ ב≈ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ ˜ו… ∆ ׁ̆  , ך¿ ל∆ יָנ‰ ָ‰ָי‰ מ∆ ƒ„ מ¿

םם  יייוו…… בּבּ¿¿ יי  ƒ„„ ררר≈ חֲחֲ ַַ‰ַ‰‰ ךך¿  וּוּ נּנּ ƒחחח בבּבַַּ ךך¿  ָָָ פפּפּ ¿¿‰‰‰ מַמַ  ˙̇ וו…… ׂׂ̆̆̆ עעֲעֲֲ לַלַ ןן  ָָָּּ̇̇̇ ƒƒנננ  ‡‡‡…… ללּלּּ ∆∆∆ ׁׁׁ̆̆̆ םם  עָעָ ¿„„ ייוו… בּב¿ ךךך¿¿¿  ַַַ‡ַ‡‡‡‡
רר  ררר≈≈ עעווו… רר ייי¿¿ בבָבָָ ָָּ„ּ„ יי ‰‰ַ‰ַ ƒƒּכּכ ,,˙̇ חחַחַ םםם ‡ַ‡ַ עעַעַ פַפַ ננוּוּ בּבּ¿¿ ללּלָָּ ̇˙  ככּכֻֻ סס ‡‡∆∆ ייּיּ≈≈ ַ‚ַ‚ ןןן ללל¿¿ ָָָּּ̇̇̇ ƒןן לל…‡‡ נננ ככ≈≈ „„„, וו¿ חחחחָחָָָ ∆∆∆∆‡‡‡‡‡
טטט  ַ‡ַ‡‡ יייםםם זזז……‡‡̇̇˙ לל¿¿ ƒׂׂ̆̆ עעוו…… ‰‰‰ וו¿¿ מָמָ רר¿¿ עעָעָ ייםם בבּב¿¿ ƒ‡‡ םםם בבּבָָּ ןן ‰‰‰≈≈≈ ככ≈≈ ‡‡‡……„„,,,  ללָלָ ‰‰‰ מממ¿ ללָלָ „„ווו…… ¿¿‚ּ‚ ˙̇ „„„וּוּ ¿¿ּ‚ּ‚‚ ננַנַַ ¿̇̇̇̇ ƒƒƒ‰‰‰‰‰
 ˙̇ רר ‡‡‡∆∆ ≈≈‰‰‰ מַמַ םםם לל¿ ייםם בּבָָ ƒ̃̃ חחֲחֲֲ „ּ„וו… םםם ‰‰ַ‰ַ יי‰‰∆∆ רר≈≈ בבב≈≈ חחֲחֲ ייםם ללַלַ ƒƒררר מממ¿¿ םםם ‡‡‡וו… ממָמָָ ¿¿¿̂̂̂ עעַעַַ םם בּבּ¿ טטט. ‰‰≈≈ ַַַ‡ַ‡‡‡ ללללל¿¿
יייבבבוּוּ  ƒƒּ̂̂ ƒ‰‰‰ ּ‰ּ‰ ָָ̇̇ ‰‰ ‡‡‡וו…… רָרָ טּטָָ ממַמַַ יייעַעַ לל¿¿ ƒƒ‚ּ‚‚ ַ‰ַ‰‰ ̇˙ לל¿¿ נָנָ ללל מממ¿¿ ̇̇˙ עַעַ ננווּוּ ללָלָ בבב¿¿ יייךךך¿ ססַסַ ƒƒררר ָָָּ̂̂̂ ∆∆ ׁ̆̆  ,, ייךך¿¿ ƒללל ֲ‰ֲ‰‰ ַַַּ̇̇̇̇ ַַַ‰ַ‰‰‰

.. יייחחַחַַ ƒƒלל ¿̂̂ ךך¿ יַיַ ָָ פּפּ ¿¿‰‰‰ מּמַ ַ‰ַ‰‰ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆ יי  ≈≈„„„ םם, כּכ¿¿ מָמָ ¿̂̂ עעעַעַ לללל¿¿

 ˜̃ זזּזּ≈≈ חחַחַ ¿¿̇̇ ƒ‰‰ ללל¿¿ יייםםם  ƒייככ ƒƒרר ¿¿ּּ̂̂ ∆∆ ׁׁ̆̆̆ רר  מַמַ ָָ‡ָ‡‡ ננוּוּ  לּלָָּ ∆∆ ׁׁׁ̆̆̆ יי  ƒƒבבּב רַרַ ָ‰ָ‰  !!‡‡ ררָרָ נננוו…  ‰‰‰ זזז∆∆∆  ‡‡‡ בּבָָּ ססַסַ  --
ןן  ווּו≈≈≈ ככַכַ לל¿¿ , וּוּ יינננוּוּ לל≈≈ ייםם  עעָעָ ƒרר זז¿¿ וו…… םם ‚‚ּ‚ּ ≈≈‰‰ ∆∆∆ ׁ̆̆̆  ˙̇ ררוו… זז≈≈ ¿ּ‚ּ‚‚ ַ‰ַ‰‰ ˙̇̇ ללל ‡‡∆∆ טּט≈≈ בַבַ יּי¿ ∆∆ ׁ̆̆ ‰‰‰̆̆˘יי"""̇̇˙  ‰‰‰ ללל¿ לּלָָּ ƒƒפפ ¿ּ̇̇̇ בּבַַּ
ייחחַחַ  ƒƒ ׁׁ̆̆̆ לַלחחח לָלנננוּוּ ממָמָ ¿¿ ׁ̆̆ ƒƒםם יי ≈≈ ׁׁ ּּ̆̆̆ ַ‰ַ‰ ∆∆ ׁ̆̆̆  ,,,‰‰ לּלָָ ֻ‡ֻ‡ ¿ּ‚ּ‚ ללל  ‰ַ‰ַ יייםם עַעַ ƒללל לּל¿ ַַ פּפּ ¿̇̇ ƒƒממּמ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆ ̇̇˙ כּכּ¿¿ ≈≈≈‡‡‡ ¿ׂ̆̆̆ רר  ∆∆̇̇ ייי∆∆ בּבּ¿

בבבבב""‡‡...

...„„……‡‡‡ ייםם ממ¿¿ ƒƒנננ ככווו…… ייםם ננ¿¿ ƒררר בָבָ ¿„ּ„ ָָָּ̇̇̇ ררר¿¿ מַמַ ןןן,, ‡ָ‡ָ בבבוו… „„ ננָנָָ לל∆∆ ‰‰‰ ייי∆∆∆ ָָּ̇̇ ַ‡ַ‡ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆  ‰‰‰ ∆∆‡‡ ייי רררווו…… ƒƒƒנננ ֲֲ‡ֲ‡‡ --

ייםם  ƒפפפ ¿ּ̇̇ ַַּ̇̇̇ ¿¿ ׁׁׁ̆̆̆ ƒמּמ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆ ייםם  ƒƒ„„ רר≈≈ נָנםם חחֲחֲֲ ¿¿ ׁׁ̆̆̆ וּועַעַ ייי∆∆∆ ּ„ּ„ יייןןן ממַמַַ ƒבב יי ללל…‡‡‡ ממ≈≈ ƒƒננ לל ‡ֲ‡ֲ בבָבָ ֲ‡ֲ‡ ,,,‡‡‡ בבּבָָָ -- ססַסַ
ננווּו.. ≈≈̇̇ עָעָ ̇̇˙ ררָרָ ייםם ‡‡∆∆ ƒƒ̂̂̂ םם רררווו…… יי  ‰‰≈≈ ררר≈≈ ֲ‰ֲ‰ ,,‰‰‰ יינָנָ ƒƒ„„„ ¿¿ מּמּ ̇̇˙ ללַלַַ ייירררווו…… ƒƒחח בּב¿ בּבַַּ

לללוּוּ  כככ¿¿¿ ̇̇˙,, ייוּוּ סס∆∆ ננ∆∆ ככּכּ¿¿ ייםם בּבַַ ƒƒ‚‚ייי ƒ̂̂ םם ננ¿ ∆∆∆‰‰‰ ייוּוּ לָלָ ¿¿‰‰ ƒƒּייּי ∆∆ ׁׁ̆̆̆ יי  ≈≈„„ ללל יי¿¿ עעַעַַ ∆∆ ׁ̆̆ ייםם  ƒƒבב ¿¿ ׁ̆̆ םםם  חחחוו… ≈≈≈‰‰‰ --
ייםם  ƒפפפ ¿ּ̇̇ ַַּ̇̇̇ ¿¿ ׁׁׁ̆̆̆ ƒםםם ממ ≈≈‰‰ ∆∆ ׁ̆̆ ךך¿¿  ככָכָָ בּבּ¿¿ ∆∆ ׁ̆̆  ˙̇̇ מממ∆∆∆ ¡¡‡‡ ךךך¿¿ ‰ָ‰ָ ַ‡ַ‡ ,,˙̇ ררוו… זזז≈≈≈ ¿¿‚ּ‚ ַַ‰ַ‰‰ „„ ∆∆‚‚ ייםם נננ∆∆∆ ƒננ פפ¿ ƒּבבּב ƒƒםםם מממ חחח≈≈ ללּלָָּ ƒ‰‰ לל¿
ייםם  ƒּ̃̃̃ חֻחֻ ללל ‰ַ‰ַ כָכָ ̃˜ בבּב¿ לל∆∆ םםם  חח≈≈ ∆∆‰‰ ׁׁ̆̆̆ לָלָ ̇˙,, יי≈≈ סס∆∆ נננ∆∆∆ ככּכּ¿¿ ייםם ללַלַ ƒƒ‚‚‚ייי ƒƒ̂̂̂ ייםם ננ¿ ƒƒחחח לל¿ וו…… ׁׁ̆̆ ̇̇˙ וו¿¿ ייררוו…… ƒƒחחח בּב¿ בּבַַּ

םםם.. ָָ ׁׁ ּ̆̆ ƒייםםם מממ ƒƒעע בב¿ נּנווו…… ַ‰ַ‰ ˙̇ ָָּ„ּ„„ ַ‰ַ‰‰ ˙̇̇ ייררַרַַ ƒ̃̃̃ עֲעֲ וַוַ

 „„ ∆∆‚‚‚ ייםםם נננ∆∆∆ ƒּ̃̃ יייםםם  חחֻחֻ ƒׂׂ̆̆ םם לל…‡‡‡ עעוו…… יי ‰‰‰≈≈≈ רר≈≈ ֲ‰ֲ‰ ,,˜̃̃ ללל∆∆ םם חחח≈≈ ∆∆∆‰‰‰ ׁ̆̆ ללָלָָ ‰‰ יי≈≈ ָָ מּמּ ‡‡‡,,, לָלָ בּבָ -- ססַסַ
!!!‰‰ ררָרָ ווו…… ּ̇̇̇ ַ‰ַ‰

לל  ככָכָ םםם ללל¿¿ עַעַ ַַַ .. פפּפּ ךךָךָ יירר לל¿ ƒבּב ססס¿¿ ַ‡ַ‡ ∆∆ ׁ̆̆  ‰‰‰ מָמָ עעע -- לל¿¿ ‰‰'''ללל∆∆∆ ללל…ממ∆∆ ¿¿ ׁ̆̆̆ בב --  ייטטט≈≈ בב ‰‰≈≈ ייםםם ללל≈≈ ƒׂ̆̆̆
 ,,‰‰‰ ייננָנָָ ƒƒ„„ ממּמ¿¿ ‰‰  בבּבַַּ ∆∆ׂׂ̆̆̆ עָעָ יּיּ≈≈ ∆∆ ׁׁ ּ̆̆  ‰‰‰ לל מַמַ ̇̇˙ ככּכָָּ עע ‡‡∆∆ בב≈≈ ‰‰ ̃̃˜ווו… יָיָ ָ‰ָ‰ ‡‡‡ ‰‰ווּוּ ∆∆ ׁ̆̆  ,, ךך¿¿ לל∆∆ ‰‰‰ ממ∆∆ ייָיָָ ָָ‰ָ‰‰ ‰‰‰ יינָנָ ƒƒ„„ ממ¿¿
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ים  ƒּ̃ ֻח ע  ב≈ , ˜ו… נו… ˆו… ר¿ ƒּכ ר  ַפּט≈ ּומ¿  ‰ ַמּנ∆ מ¿ ָריו,  ָׂ̆  ˙ ר ‡∆ ח≈ ּבו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡ 
), ָ‰ָי‰  ם מּונּו ַעל ָי„ו… ם ‰≈ ַ‚ּ ∆ ׁ̆ יו ( ָ̂ ֲע יו… ב ּב¿ ≈ ׁ ּ̆ ַח ¿̇ ƒ‰ ם ƒ‡ ם‚ַ . ו¿ נו… ˆו… ר¿ ƒּכ
‡ּוָמ‰,  ˙ו… מ¿ ָב‰ ‡ו… ּי¿ ƒם ל…‡ ח ָ̇ ָ̂ ָב‰, ֲ‡ָבל ֲע ‰ טו… ָ̂ ר ע≈ ˙ו… ‰ ַר˜ ּב¿ ז∆
 ˙‚ַ‰ָ ַ‰נ¿ ˙ ּב¿ ב∆ ַחּי∆ ָע‰ מ¿ ַמר ּ„≈ ל לו… ר ל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו… ַׂ̆ ּלּו  ƒָרח ַוֲ‡פ ז¿ ּום ‡∆ ׁ̆ ו¿

יָנ‰. ƒ„ ַ‰ּמ¿

ָלם.  עו… ˙ ּבָ ו… ׁ̆ ˙ ֲחָ„ ב רּוחו… ≈ ׁ ּ̆ ַנ ּלּו ל¿ ח≈ ים, ‰≈ ƒנ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ‰ מ≈ ּמָ י ּכַ נ≈ פ¿ ƒל
ַבל  ָ‚ּ ַ‡ַח˙  ּל…‡  ∆ ׁ̆ י„  ƒח ַ‰ּיָ ל  ∆ ׁ̆ נו…  טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ƒמ ָע‰  ¿̃ ָנ ן  ָ‰מו… ל ‰∆ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿
ָכל  ּל¿ ∆ ׁ̆ ינּו  ַ‰י¿ ¿„ּ ָ‰ָעם",  ן  טו… ל¿ ƒ ׁ̆ " ּו  ׁ̆ ר¿ ָ„ּ ם  ≈‰ ו¿ י˙,  ƒָזר ַ‡כ¿ יˆּו˙  ƒֲער ּבַ
 ˙ יו… ¡‰ יָנ‰. ו∆ ƒ„ י ַ‰ּמ¿ ≈ּ̃ ֻח ָ‰ַ‚˙ ו¿ ˙ ַ‰נ¿ ַע ‡∆ ּב… ¿̃ ƒכּו˙ ל ‰ ַ‰ּז¿ י∆ ¿‰ ƒי„ י ƒָיח י„ ו¿ ƒָיח
 ,˙ ירו… ƒח ּב¿ י‚ּו  ƒ‰ נ¿ ƒ‰ ן  ָלכ≈ יָנ‰,  ƒ„ ַ‰ּמ¿  ˙ ∆‡ י‚ּו  ƒ‰ ַינ¿ ם  ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ ך¿  ּיָ ַ ׁ̆ ל…‡  ו¿
ם ‰ּו‡  ָכך¿ ּ‚ַ יו, ו¿ ָ̇ עו… ≈„ּ ˙ ∆‡ ‚ ≈ּ̂ ַי ֲעָמ„ ַ‰מ¿ ּמֻ ר ּבַ ח≈ ָרח ּבו… ז¿ ל ‡∆ ם ּכָ ∆‰ ּבָ ∆ ׁ̆
ן  טו… ל¿ ƒ ׁ̆ ם  ּיו… ָר‡ ּכַ ¿̃ ƒּנ‰ַ ‰ ז∆ יָנ‰, ו¿ ƒ„ ָ‰ַ‚˙ ַ‰ּמ¿ ַ‰נ¿ ˜ ּב¿ ל∆ ל ח≈ ט≈ י„ - נו… ƒח - ַ‰ּיָ

י". ƒָרט ¿̃ מו… ∆„ּ"

 „ סו… י¿ ַעל   ˙ ∆̇ ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ֻמ י‡  ƒ‰ ם  ַ‚ּ ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ימּו  ƒ̃ ≈‰ ∆ ׁ̆ יָנ‰  ƒ„ ַ‰ּמ¿
 ˙ י‚ּו ‡∆ ƒ‰ י ָ‰ָעם ַינ¿ ֲחר≈ ב¿ ƒים נ ƒר ¿ׂ̆ ע∆ ָ‡‰ ו¿ ּמ≈ ∆ ׁ̆ ַמר  לו… ָי‰", ּכ¿ ַרט¿ ¿̃ מו… ∆„ּ"‰ַ
ּלּו  ƒַסר ֲ‡פ ח¿ ם י∆ ƒ‡ ן, ו¿ טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ˜ מ≈ ל∆ ˙ ‰ּו‡ ח≈ ס∆ נ∆ ר ּכ¿ ל ֲחב≈ יָנ‰. ּכָ ƒ„ ַ‰ּמ¿
י‚  ƒ‰ ַמנ¿ ך¿ ל¿ ּיָ ַ ׁ̆ ינו…  ן ‡≈ טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ י. ַ‰ ƒּ̃ ף ֻח ∆̃ … ּ̇ ˙ זו…  ס∆ נ∆ כ¿ ƒין ל ָח„ ‡≈ י‚ ‡∆ ƒ̂ ָנ
 ˙ ים ‡∆ ƒ‡ ַמל¿ ם מ¿ ≈‰ , ו¿ מו… ע¿ ּטַ ƒים מ ƒ‚י ƒ̂ ַח נ¿ ל≈ ו… ׁ̆ ‡ ָ‰ָעם  ּלָ ר, ‡∆ ‰ ‡ו… ַ‡ח≈ ז∆
‰ּו‡  ן, ו¿ טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ י„ ‡∆ ƒר ַמֲעמ ח≈ ר ּובו… ח≈ ל ּבו… ּכָ ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒם, נ ָ̇ יחּו ƒל ¿ ׁ̆

ן. טו… ל¿ ƒ ׁ̆ ין  ≈‡ ˙ ירו… ƒח ל…‡ ּב¿ י ל¿ ƒּכ ,‰ ּנָ ּמ∆ ƒמ ˜ ל∆ ח≈

ַח  ל≈ ו… ׁ̆ י„  ƒָיח י„ ו¿ ƒל ָיח ּכָ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆  ,‡ יָך ַסּבָ ָבר∆ ¿„ּ ƒין מ ƒב י מ≈ ƒנ‡ֲ -
‰ּו  ∆ ׁ ּ̆ ַמ י„  ƒ‚ּ‰ַ ל¿ יחּו˙  ƒל ¿ ׁ̆ ƒּב ‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ ים  ƒח ל¿ ו… ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ל…‡   ‰ ז∆ י‚,  ƒ̂ ָנ
 ˙ יו… ¿‰ ƒל ‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ ים  ƒַמּנ ּמ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  ‰ ז∆  ‡ ּלָ ∆‡ ַמר,  ¿‚ ƒנ  ‰ ז∆  ,‰ ּוָבז∆ ם,  ֻסּיָ מ¿
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ּלּו  ƒַסר ֲ‡פ ח¿ ם י∆ ƒ‡ מּוָנ‰, ו¿ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ∆‡ ‰ נ∆ ˜ ּבו… ל∆ ח≈ ˜ ו¿ ל∆ ל ח≈ ּכָ ∆ ׁ̆ ל  ז∆ ּפָ ƒמ ˜ ל∆ ח≈

לּום. ָו‰ ּכ¿ ָ ׁ̆ מּוָנ‰ ל…‡  ¿ּ̇ ל, ַ‰ ז∆ ַ‰ּפָ ָח„ מ≈ ∆‡ ˜ ל∆ ח≈

 ˙ ∆„ ָלר∆  ָּ̇ ַלח¿ ¿̂ ƒ‰ ן,  ָנבו…  „ ל∆ י∆  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ע  ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆  ‰ ∆‡ רו… י  ƒנ‡ֲ  -

י! ƒּ̇ ע¿ ף ּ„ַ סו… ל¿

יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒם ַר˜ ּב ָ ׁ̆ ים ל¿ ƒכ ל¿ ם ‰ו… ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒֲענ ם טו… י ‰≈ ‡, ֲ‰ר≈ - ֲ‡ָבל ַסּבָ

?˙ ָ„ּ‰ַ ˙ יל ‡∆ ƒּ̂ ‰ַ ל¿

 ‰ ז∆  ˙ ∆‡ י  ֲ‰ר≈ ים,  ƒיל ƒּ̂ ַמ ם  ≈‰ ן  ָ‡כ≈ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡  ‰ י∆ ¿‰ ƒי לּו  ּלּו  ƒפ‡ֲ  -

ן  טו… ל¿ ƒ ׁ̆  ׁ̆ ַחּ„≈ ל¿ ים  ƒ„ מ¿ עו… ים  ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ ָבר  ָ„ּ‰ַ ם  ∆̂ ע∆ ∆ ׁ̆  -  ָּ̇ ַבנ¿ ≈‰ ָבר  ּכ¿

י  ƒ„י‰ּו ƒם, ָ‡סּור ל ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒמ ‰ ֻ‡ּלָ ָ‚לּו˙ ּו‚¿ יָר‰ ּב¿ ƒפ י‡ ּכ¿ ƒ‰ …י‡ּו˙ו ƒ̂ ּמ¿ ∆ ׁ̆

ווּוּ  ללּלּ ƒפפפ רר ‡ֲ‡ֲ ססַסַ חח¿¿ םםם  ייי∆∆∆ ƒ‡‡ ‰‰,, וו¿¿ ממוּוננָנָָ ¿¿ּּ̇̇ ַַ‰ַ‰‰ ˙̇ ∆∆‡‡ ‰‰ נננ∆∆∆ ̃˜ בבּבוו… לל∆∆ חחח≈≈≈ ̃˜  וו¿¿ לל∆∆ לל חחח≈≈ כּכָָּ ∆∆ ׁׁ̆̆ ללל  זזז∆∆∆ ָָ פפּפּ ƒמממ ˜̃ לל∆∆ חח≈≈

לללוּוםם.. ‰‰ ככּכּ¿¿ וָוָ ָָ ׁ̆̆ ‰‰ ללל………‡‡  מממוּונָנָ ¿ּ̇̇̇ ללל,, ‰ַ‰ַ זז∆∆ פּפָָ ַ‰ַ‰ „„„ מממ≈≈ חחָחָָ ∆∆∆‡‡‡ ˜̃ לל∆∆ חח≈≈

 ˙̇̇ ∆∆∆„„„ רר∆∆ לָלָ  ָָּּ̇̇ חח¿ ללַלַ ¿¿̂̂̂ ƒƒ‰‰ ןן,,  בבבוו… נָנָ  „„ ללל∆∆∆ ייי∆∆∆  ‰‰ ָָּ̇̇ ַ‡ַ‡ ∆∆ ׁׁ̆̆̆ עע  לל……מממ…‰‰‰''לל∆∆ ¿ ׁ̆̆  ‰‰ ∆∆‡‡ ררוו… ייי  ƒƒננ ֲֲ‡ֲ‡‡  --

יי!! ƒּּ̇̇̇ עעע¿ ףף „„ּ„ַַּ ססווו…… לל¿

יייללל  ƒƒƒבבב ¿ ׁ̆̆ ƒּבּב ˜̃̃ םםם רַרַ ָָ ׁ̆̆ יייםם לל¿ ƒƒכככ לל¿¿ םםם ‰‰‰וו… ≈≈‰‰ ∆∆ ׁ̆̆ ייםםם  ƒנננ עעֲעֲֲ םםם  טטוו…… יי ‰‰‰≈≈≈ רר≈≈ ֲ‰ֲ‰‰ ,,‡‡ בּבָָ ללל סַסַ בבָבָ ֲ‡ֲ‡‡ --

???˙̇ ָָ„ּ„ ַ‰ַ‰ ˙̇̇ ייילל ‡‡∆∆ ƒƒּ̂̂̂ ַ‰ַ‰ לל¿

 ‰‰‰ זז∆∆  ˙̇ ∆∆‡‡‡ ייי  רר≈≈ ֲֲ‰ֲ‰‰ ייםם,,  ƒיילל ƒּּ̂̂̂ מַמַ םםם  ≈≈≈‰‰‰ ןן  ככ≈≈ ָ‡ָ‡ ∆∆ ׁׁ̆̆̆  ˙̇ ממ∆∆ ¡¡¡‡‡‡  ‰‰ יי∆∆ ¿¿‰‰ ƒƒייי ללוּוּ  ללּלוּוּ  ƒƒפפפ ֲֲ‡ֲ‡‡  --

ןןן  טטטווו……… לל¿¿ ƒƒƒ ׁ̆̆̆  ׁׁ̆̆̆ ≈≈≈„ּ„„ חחַחַַ לל¿ ייםם  ƒƒ„„„ ממ¿¿ עעוו…… ייםםם  ƒ„„וּו‰‰ ייּיּ¿¿ ∆∆ ׁ̆̆̆ רר  בָבָ ָָָ„ּ„„ ַ‰ַ‰‰ םם  ∆∆̂̂ עעע∆∆∆ ∆∆ ׁׁ̆̆  --  ָָָּּ̇̇̇ נננ¿¿ בַבַַ ≈≈‰‰ ררר  בָבָ כּכ¿

ייי  ƒ„„„יי‰‰ווּו ƒƒררר ללל ססוּוּ םם,, ‡‡ָ‡ָָ ƒƒיי מַמַ ָָָ ׁ ּ̆̆̆ ןן ‰ַ‰ַ ƒƒמממ ‰‰ לּלָָ ֻ‡ֻ‡ ¿‚‚ ̇̇˙ ווּוּ ללווּוּּ ָ‚ָ‚ ‰‰‰ בבּב¿¿ יירָרָ ƒƒפפ יי‡‡ ככּכּּ¿¿¿ ƒƒ‰‰ …ייי‡‡‡ווּו̇̇˙ווו ƒƒ̂̂ מּמ¿¿ ∆∆ ׁ̆̆
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ַעל  ם  ƒ‡ ּלּו  ƒפ‡ֲ ן,  ּכ≈ ם  ƒ‡  ,‰ּ ּבָ  ˜ ל∆ ח≈ ל  ּט… ƒל יַח  ƒ ׁ̆ ַ‰ּמָ יַ‡˙  ƒב ּב¿ ין  ƒמ‡ֲ ַ‰ּמַ
ָבר ָ‡סּור. ָ„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ רּור  ֲ‰„ּו˙, ּבָ ‡…„ ַלּיַ ָל‰ מ¿ „ו… ָל‰ ‚¿ ָּ̂ ‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ך¿  י ּכָ ≈„ י¿

י˙  ƒס ן ַ‰ּמ≈ יו… יס¿ ƒם ַ‰ּמ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ר  ּי≈ ַ̂ ר. נ¿ ≈̇ ָך יו… יר ל¿ ƒּב י ַ‡ס¿ ƒע ֲ‡נ ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆
ס  ּפו… ¿̇ ƒל ‰ּ ָ̇ ָר ּט¿ ּמַ ∆ ׁ̆ יָנ‰,  ƒ„ ם מ¿ ּו ָל‰∆ ׂ̆ ַיֲע יו ו¿ ָ„ּ רּו ַיח¿ ּב¿ ע"ז, ַיח¿ ים ל¿ ƒ„ּו‰ י¿
י  ƒ„ּו‰ י¿ ם  ƒ‡‰ַ  - ָך  ¿̇ ‡ו… ל  ≈‡ ו… ׁ̆ י  ƒנ‡ֲ ים,  ƒ„ּו‰ י¿ ר  ≈̇ ּיו… ∆ ׁ̆  ‰ ּמָ ּכַ ם  ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ּב¿
יל!!! ƒּ̂ ‰ַ ָנ˙ו… ל¿ ּוָ ם ּכַ ƒ‡ ם ַ‚ּ , זו… ּכָ ∆ ׁ̆ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ מ∆ ף ל¿ ָטר≈ ¿̂ ƒין ָ‰ָי‰ מ ƒַמֲ‡מ

ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּו‡ מ‰ ∆ ׁ̆  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ י ָ‡סּור ל¿ ƒ„י‰ּו ƒּל…‡! ל ∆ ׁ̆ ַטח  ‡, ּב∆ - ַסּבָ
יל. ƒּ̂ ‰ַ י ל¿ ≈„ יּלּו ּכ¿ ƒָזָר‰, ֲ‡פ ‰„ָ ם ֲעבו… ƒע

כּו˙  י‡ ַמל¿ ƒ‰ ים ƒנ ּיו… ƒּ̂ ימּו ַ‰ ƒ̃ ≈‰ ∆ ׁ̆ יָנ‰  ƒ„ ע, ַ‰ּמ¿ ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆ ך¿  ם ּכָ ƒ‡ -
ב…ָ‡ר  מ¿ ּכַ ע"ז  מ≈ ר  ≈̇ יו… רּוָע‰  ¿‚ּ ינּו˙  ƒּומ ים,  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ו¿ ים  ƒינ ƒמ ל  ∆ ׁ̆
ינּו˙  ƒּמ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ ַעם,  ַ‰ּטַ ו¿ ים,  ƒ̃ ס¿ ַ‰ּפו… ָכל  ּוב¿ רמב"ם  ּוב¿ ָמָר‡  ¿‚ ƒּב
ָ‡סּור  ∆ ׁ̆ רּור  ּבָ ן  ָלכ≈ ע"ז.  מ≈ ר  ≈̇ יו…  „ עו… יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ר  ר≈ ָ‚ּ ƒ‰ ל¿  ˙ כ∆ ∆ ׁ̆ מו…
 .˙ רו… ז≈ ¿‚ּ ƒיל מ ƒּ̂ ‰ַ ָנ˙ ל¿ יּלּו ַעל מ¿ ƒם, ֲ‡פ י‰∆ ף ֲ‡ל≈ ָטר≈ ¿̂ ƒ‰ י ל¿ ƒ„ּו‰ ּום י¿ ׁ̆ ל¿
ים,  ƒ ׁ̆ ָנ‰ ע"ז ֲחָ„ ‰ ּובו… ָ̃ י ƒָל‰ זו… ַמֲחז ָ ׁ̆ מ¿ ּמ∆ ∆ ׁ̆ ַע  ≈„ ‰ יו… ָּ̇ ַב„ ז…‡˙ ַ‡ ּל¿ ƒמ

. ׁ̆ ן ע"ז ַמּמָ ם ֲעו… ָל‰ זו… ּ‚ַ ָ ׁ̆ מ¿ מ∆ ׁ̆ ּב¿ יָל‡ י≈ ּמ≈ ƒמ

סּול  ˙ ּפ¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ‡ּו ּב¿ ¿̂ ּמָ ∆ ׁ̆ ַח˙  ַ„ּ ƒֲעָיָר‰ נ ‰ּ ָ̇ ‡ו… ‰, ל¿ מ∆ ָבר ּ„ו… ָמ‰ ַ‰ּ„ָ ל¿
ָר‰  ו… ּ̇ ר  פ∆ ˙ ס≈ ּבָ ַ ׁ̆ חּום  ¿̇ ƒּב ‡ ָ̂ מ¿ ƒּנ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּבַ ם, ו¿ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ר  פ∆ ס≈ ּב¿
ם  ∆̂ ע∆ עּו˙ ּב¿ ˙ ַ‰ּטָ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ ר ל¿ פ≈ סו… ר…‡ ל¿ ¿̃ ƒַע˙ ל ‰ ַעל ַ‰ּ„ַ ר, ֲ‰ַיֲעל∆ ַ‡ח≈
ָר‰  ו… ּ̇ יַ‡˙ ַ‰ ƒר ¿̃  ˙ יל" ‡∆ ƒּ̂ ‰ַ" לּו ל¿ ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ם, ּכ¿ לו… ָ ׁ̆ ˙ ַחס ו¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ם ַ‰ יו…
ַיֲ‰„ּו˙  יל  ƒּ̂ ‰ַ ל¿ ן  ָּ̇ ƒּנ‰ַ  .‰ ּז∆ ƒמ ל  „ו… ָ‚ּ יב  ƒ‡ ַמכ¿ חּוך¿  ƒ‚ּ ָך  ל¿ ין  ≈‡ י  ֲ‰ר≈  -

ָר‰?! ו… ּ̇ יַס˙ ַ‰ ƒמ ר¿ ƒּב
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י  ƒל מ ˙, ּכָ ס∆ נ∆ ˙ ַ‰ּכ¿ ∆‡ ׁ̆ ָחָ„ ים מ≈ ƒנ נ¿ כו… ּמ¿ ∆ ׁ̆ ע, ּכ¿ ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆ ָסף,  ָבר נו… ָ„ּ
.˙ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ̃ ֻח יָנ‰ ּול¿ ƒ„ ים ַלּמ¿ ƒמּונ יר ‡¡ ƒ‰ ¿̂ ‰ַ ב ל¿ ר, ַחּיָ ָחב≈ ּ‰ ּכ¿ ַחר ּבָ ב¿ ƒּנ ∆ ׁ̆

?‰ ז∆ ָר‡ ּבָ ך¿ נו… ל ּכָ - ּוַמ‰ ּכָ

ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ  „ ∆‚ נ∆ ם  ≈‰  , זו…  ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ּבַ ים  ƒל ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒַרּב ים  ƒּ̃ ֻח  -
ָמן  ¡‡ נ∆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ין  ƒַמֲ‡מ י  ƒ„י‰ּו ƒל ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ יך¿  ≈‡ ו¿  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ

ָר‰?! ו… ּ̇ ‰ַ „ ∆‚ ם נ∆ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ֻח ל¿

ַ‰ר  ָר‰ ּב¿ ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ל ‡∆ ּב≈ ƒ̃ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם י ƒיָך ָלַ„ַע˙ ּכ ‰ ָעל∆ ָסף ָלז∆ נו… ּב¿
 .‚…‰ נ¿ ƒים ָ‡נּו ל ƒב ם ַחּיָ י‰∆ ƒפ ים, ל¿ ƒּ̃ ַ‰ֻח ים ו¿ ƒינ ƒ„ּ‰ַ ל ים ּכָ ƒּוב˙ ּ‰ ּכ¿ יַני ּבָ ƒס
יַני,  ƒּס ƒן ָלנּו מ ַּ̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ין  ƒ„ ‰ יז∆ ָחן ‡≈ ל¿ ֻ ׁ ּ̆ יַח ַעל ַ‰ ƒּנ‰ַ ָבר ל¿ ם ַ‰ּ„ָ ∆̂ ן ע∆ ָלכ≈
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ָכל  ל¿ ּו˙  ׁ̆ ֲח ּכַ ¿̇ ƒ‰ י  ƒ‰ זו… ל…‡,  ם  ƒ‡ ּבו…   ‚…‰ נ¿ ƒל ָר‡ּוי  ם  ƒ‡ ָעָליו  ָל„ּון 

.‰ּ ּלָ ָר‰ ּכֻ ו… ּ̇ ‰ַ

בּוַע˙  ¿ ׁ̆ ƒים ל ƒנ ּו¿ ּכַ ¿̇ ƒמ ˙ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ י  ר≈ מ¿ ו… ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒל…‡ י ,‡ - ַסּבָ

ס  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿ לּו  ּיּוכ¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿ ַר˜  ים  ƒיר ƒ‰ ¿̂ ַמ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ם  ≈‰  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ים  ƒמּונ ¡‡

ם. ָ ׁ̆ ל¿

 ׂ̆ ַחּפ≈ מ¿ ַח,  ≈̂ רו… י  ּ‚ו… ם  ƒ‡ ∆ ׁ̆ י‡  ƒ‰  ‰ ָ̃ סּו ּפ¿ ֲ‰ָלָכ‰  ע,  ‰'ל∆ ל…מ∆ ¿ ׁ̆  -

י, ָ‡סּור  ƒ„ּו‰ ם ‰ּו‡ י¿ ƒ‡ …לו‡ֲ ו… ׁ̆ ָ‡ָ„ם ו¿ ׁ̆ ּבָ ≈‚ ‰ּו‡ ּפו… ָ‚ם, ו¿ ָ‰ר¿ ים ל¿ ƒ„ּו‰ י¿

ן,  ּכ≈ ַלל  ¿‚ ƒּב ˙ו…  ַיֲ‰ר…‚ ‡ו… י  ַ‰ּ‚ו… ם  ƒ‡ ם  ַ‚ּ י,  ƒ„ּו‰ י¿ ל…‡  ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמר  לו… לו… 

 , ָמעּו˙ו… ¿ ׁ̆ ּמַ ∆ ׁ̆ ָבר  ט ּ„ָ ָ̃ ַ‚ע  ר∆ ּלּו ל¿ ƒַמר ֲ‡פ י לו… ƒ„ּו‰ י ָ‡סּור ַלּי¿ ƒח"ו. ּכ

ּבו…  ƒל י חּוı ּוב¿ ַלּפ≈ ‰ ַר˜ ּכ¿ ם ז∆ ƒ‡ ם יו, ּ‚ַ ָ̃ ‡ל… ָר˙ו… ו≈ ˙ו… ַ‚„ ּב¿ ּלּו ח"ו ּבָ ƒ‡ ּכ¿

ל  ≈̂ ּנָ ƒי ‰ י ז∆ ≈„ ם ַעל י¿ ƒ‡ ּלּו ƒפ‡ֲ ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ָי‚ ַל ל…‡ ס¿ ָמן ל¿ ¡‡ ‰ּו‡ נ∆

ים  ƒ„ּו‰ ˙ י¿ ָבבו… ים ּור¿ ƒם ֲ‡ָלפ ָ ׁ̆ רּו ַנפ¿ ‰ ָמס¿ ָבר ז∆ ַעל ּ„ָ טּוַח. ו¿ ˙ ּבָ ו∆ ּמָ ƒמ

.˙ רו… ָכל ַ‰ּ„ו… ּב¿

ים  ƒמּונ יר ‡¡ ƒ‰ ¿̂ ˙ ַ‰ּמַ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ל ֲחב≈ ∆ ׁ̆ ָנ˙ו…  ּוָ ין ּכַ ם ‡≈ ƒ‡ ם ַ‚ּ ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

 ˙ ר ‡∆ ס… מ¿ ƒל ָעָליו  ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ „ ∆‚ נ∆ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ַלֻח  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ָמן  ¡‡ נ∆  ˙ יו… ¿‰ ƒל

.(‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒָבר ¿„ּ יו ּכַ ƒּפ ƒי‡ מ ƒ̂ ‰ו… ל…‡ ל¿ ו… ו¿ ׁ̆ ַנפ¿

י‚  ƒ̂ ַ‰ּנָ ַר˜  ּל…‡  ∆ ׁ̆  ‡ ≈̂ יו…  ,‡ ַסּבָ ם  ∆„… ּ̃ ƒמ  ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  י  ƒפ ּול¿  -

ׁ̆ לו…  , י≈ ַחר ּבו… ּבָ ∆ ׁ̆ י  ƒם מ ַ‚ּ ‡ ּלָ ּסּור, ‡∆ ƒ‡ ר ַעל ב≈ ים עו… ƒמּונ יר ‡¡ ƒ‰ ¿̂ ּמַ ∆ ׁ̆

?‡ ן ַסּבָ ‰, ל…‡ כ≈ ז∆ ˜ ּבָ ל∆ ח≈

ָך. י ל¿ ƒּ̇ ר¿ ּבַ ס¿ ƒ‰ ָבר ּכ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ט! ּכ¿ ל≈ ח¿ ∆‰ - ּב¿
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ב  ˙, ַחּיָ ס∆ נ∆ ּכ¿ ר ּבַ ָחב≈ ל ּכ¿ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ָנ˙ ל¿ ַעל מ¿ ∆ ׁ̆ ר,  ≈̇ „ יו… ָך עו… ר ל¿ ַוֲ‡ָב‡≈
ר  ם ָחס≈ ƒ‡ , ו¿ ֲחרּו ֲעבּורו… ּבָ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ל ֲ‡ָנ ∆ ׁ̆ ם  ֻסּיָ י‚ ַסך¿ מ¿ ƒ̂ ָכל ָנ ˙ ל¿ יו… ¿‰ ƒל
ל  ּכָ ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ס,  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿ יּוַכל  ל…‡  ע,  ּבַ ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆ כּום  ַלּס¿ ָח„  ל ‡∆ ּלּו ˜ו… ƒפ‡ֲ
ַ‡ֲחָריּו˙ ַעל  ‡ ּבָ ≈ׂ̆ ר נו… ח≈ ַ‰ּבו… , ו¿ יָר˙ו… ƒח ב¿ ƒַעל ּב ּפ… ף ּב¿ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ָח„  ∆‡ ָח„ ו¿ ∆‡
ָך,  י ל¿ ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ י  ƒפ י כ¿ ƒּכ ,(˙ ‡ו… ים ַ‰ּבָ ƒנ ָ ׁ ּ̆ י‚ (ּבַ ƒ̂ ‰ ַ‰ּנָ ∆ׂ̆ ֲע ּיַ ∆ ׁ̆ ל ַמ‰  ּכָ

ל. ˜ו… ל ו¿ ל ˜ו… ל ּכָ ∆ ׁ̆ חו…  ּכ… ƒי‡ מ ƒ‰ ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ רּו˙ו… ּבַ ֲחב≈

ם  ַחּכ≈ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ָ̂ ָר ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ ר ּכ¿ ‰ ֲחב≈ יז∆ ָ‰ָי‰ ‡≈ ∆ ׁ̆ ָך,  ר ל¿ ַסּפ≈ ‰ ל¿ ∆̂ י רו… ƒַוֲ‡נ
יף  ƒס יָ‰, ‰ו… ∆ּ̃ ֻח ּול¿ יָנ‰  ƒ„ ַלּמ¿ ים  ƒמּונ ¡‡ יר  ƒ‰ ¿̂ ƒ‰ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ּוכ¿  ,‰ ז∆ ח…˜  ַעל 

."„ ָלם ָוע∆ עו… י„, ל¿ ƒמ ָ̇ ָך  ¿̇ ָר ָר‰ ˙ו… מ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ ים: "ו¿ ƒּל ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡

ן: ַ‰ּלָ ל¿ ƒ„ ַס˜ ּכ¿ ּפָ ∆ ׁ̆ ָטם,  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי˙ מ י ּב≈ נ≈ פ¿ ƒָינו… ‰ּוָב‡ ּב נ¿ ƒע

תיק מס' 87/400

מי אשר כוונתו להתנות את נאמנותו לחוקי המדינה 
בתנאי שלא יעמדו בסתירה לחוקי התורה, או מי שאומר 
חוק  מפירים  הם  אין  עוד  כל  הכנסת  לחוקי  נשמע  אני 
שהוא עליון מהם כי אחריות העליונה היא לחוקי השם. 
אז יש לראות כמי שלא הצהיר אמונים לכנסת ואינו יכול 

להתחשב נאמן לשליחותו בכנסת ובמדינה.

המדינה  חוקי  לפי  לפעול  חייב  דיין  או  ששופט  כשם 
החלים על הענין הנדון, גם אם הם שונים מדין תורה, כך 
חייב גם חבר כנסת להכיר בעליונותם של חוקי הכנסת. לא 
רק כל עוד הם עולים בקנה אחד עם דין התורה, כי אם 
גם כאשר קיימת סתירה בין השנים. הוספה מתוך כוונה 
נסתרת להעמיד את דין התורה מעל לחוקי המדינה - מעשה 

פסול הוא".

בבב  יּיָָ ̇̇˙,, חחַחַ סס∆∆ נננ∆∆ כּכּ¿¿ רר בבּבַַ בב≈≈ חָחָ לל כּכ¿ בּבּ≈≈ ַַ̃̃ ¿¿̇̇̇ ƒ‰‰ ̇˙ לל¿ נָנָ ללל ממ¿ עַעַ ∆∆ ׁׁ̆̆ ררר,,  ≈≈̇̇ „„„ יייוו…… ךָךָ עעוו…… רר לל¿¿ ≈≈‡‡ בבבָבָָ ֲֲ‡ֲ‡‡ ווווַוַַַ
ררר  םםם חָחססס≈≈ ƒ‡‡ ,, ווו¿ בבוּורררווו…… רררוּו עֲעֲ חֲחֲ בּבָָ ∆∆ ׁ̆̆̆ ייםםם  ƒ ׁׁ̆̆ נָנָ ללל ‡‡ֲ‡ֲֲ ∆∆ ׁׁ̆̆̆ םם  ייּיָָָּ ססֻסֻ ךךך¿¿ מממ¿¿ יי‚‚‚  ססַסַ ƒƒ̂̂ לל נָנָ כָכָ ̇̇̇˙ לל¿ יייווו…… ¿‰‰‰‰ ƒƒלללל
ללל  ככּכָָּ ∆∆ ׁ̆̆  ‡‡ ָָ̂̂̂ ממ¿¿ ƒנננ סס,,,  ננ≈≈ כּכָ ƒƒ‰‰ ללל¿¿ לל  כַכַ יייווּוּ לל…‡‡  עעע,,  בבּבַַַ ¿¿¿̃̃̃ ƒƒּנּנ ∆∆ ׁׁ̆̆ םםם  ככווּוּ ססּס¿ ללַלַ  „„„ חחָחָ לל ‡‡∆∆ ̃˜וו…… ווּו  ללּלּּ ƒפפפפ ֲֲֲ‡ֲ‡‡‡
ללל  ייווּו̇˙ עעַעַ רָרָ חחֲחֲ ַ‡ַ‡‡ ‡‡ בבּבָָּ ≈≈ׂׂ̆̆ רר  נננוו…… חח≈≈ וו… בבּבּ ַ‰ַ‰‰ ,, וו¿ ̇̇˙וו… ייירָרָ ƒƒƒחחח בב¿ ƒƒללל בּב עעַעַ … פפּפּ ףףף בבּבּ¿¿ ָָָּ̇̇̇ ֻֻ ׁ̆̆  „„ חָחָ ∆∆‡‡ „„„ ווו¿¿ חחחָחָָָ ∆∆∆∆‡‡‡‡
 ,,, ךךָךָָ יי ללל¿¿¿ ƒƒּּ̇̇̇ רר¿¿ ממַמַ ָ‡ָ‡‡ ∆∆∆ ׁ̆̆̆ יי  ƒƒפפ ייי ככ¿ ƒƒּכּכ ,,((˙̇̇ ‡‡ווו…… בּבָָּ יייםם ‰ַ‰ַ ƒƒנננ ָָ ׁׁ ּ̆̆ יי‚‚‚ (((בבּבַַּ ƒ̂̂̂ ננּנָָָ ַ‰ַ‰‰ ‰‰‰ ∆∆∆ׂׂ̆̆̆ עעֲעֲ יּיַַ ∆∆ ׁ̆̆  ‰‰ לללל מַמַ כככּכָָָָּ

ללל.. ̃˜וו…… ללל וו¿¿ לל ̃˜ווו…… ללל כּכָָ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆ חחוו……  … ככּכּ ƒƒיי‡‡‡ מממ ƒƒƒ‰‰‰ ˙̇̇ ססס∆∆ נננ∆∆ כּכ¿¿ ררוּו̇˙וו… בּבַַ בבבב≈≈ חחחֲחֲֲֲ

םםם  ככּכ≈≈ חַחַ ¿̇̇̇ ƒ‰‰ ‰‰‰ ללל¿¿ ָָָ̂̂̂ רָרָ ∆∆ ׁׁ̆̆  ˙̇ ססס∆∆∆ ננ∆∆ ררר כּכ¿ בבב≈≈≈ ‰‰ חֲחֲ ייזז∆∆ ≈≈‡‡‡ ‰‰‰ יָיָ ָ‰ָ‰ ∆∆ ׁׁ̆̆̆  ,, ךךָךָָ רר לל¿¿ ≈≈≈ פפּפּ ססַסַ ‰‰‰ ללל¿¿ ∆∆∆̂̂̂ יי רררוו…… ƒננ ֲ‡ֲ‡ ווַוַ
ייףףף  ƒססס ,, ‰‰‰וו…… יי‰‰ָ‰ָָ ∆∆∆ּּ̃̃̃ חחֻחֻ וּולל¿  ‰‰ ייננָנָָ ƒ„„ ¿¿ מּמּ ללַלַַ ייםם  ƒננ ממוּוּ ¡¡‡‡ ייררר  ƒ‰‰ ¿̂̂̂ ƒ‰‰ ‰‰‰וּו‡‡  ∆∆∆ ׁ̆̆̆ כככ¿¿ ווּוּ  ,,‰‰‰ זז∆∆ חח…̃̃˜  ללל  עעעַעַַ

.."""„„ עע∆∆ םםם וָוָ לָלָ עעוו…… יי„„,,, ללל¿¿ ƒממ ָָ̇̇ ךךָךָ  ¿̇̇̇ רָרָ ‰‰‰ ̇˙וו…… רָרָ ממ¿¿ ¿ ׁׁ̆̆̆ ∆∆∆‡‡‡ יייםםם::: ""ווו¿ ƒƒƒּללּל ƒƒממּמ ַ‰ַ‰ ˙̇̇ ∆∆∆‡‡‡

ןן:: לּלָָ ַ‰ַ‰ לל¿ ƒ„„„ ̃˜ כּכ¿ ססַסַַ פפּפָָ ∆∆ ׁ̆̆ םם,,  טטָטָ פפּפָָ ¿¿ ׁׁ̆̆ ƒייי̇̇˙ ממ יי בּב≈≈ ננ≈≈ פפפ¿¿ ƒבּב ‡‡ בבָבָָ ננווו…… ‰‰‰ווּוּ יָיָ ננ¿ ƒƒעע

תיק מס' 87/400

מי אשר כוונתו להתנות את נאמנותו לחוקי המדינה 
בתנאי שלא יעמדו בסתירה לחוקי התורה, או מי שאומר 
חוק  מפירים  הם  אין  עוד  כל  הכנסת  לחוקי  נשמע  אני 
שהוא עליון מהם כי אחריות העליונה היא לחוקי השם. 
אז יש לראות כמי שלא הצהיר אמונים לכנסת ואינו יכול 

להתחשב נאמן לשליחותו בכנסת ובמדינה.

המדינה חוקי  לפי  לפעול  חייב  דיין  או  ששופט  כשם 
החלים על הענין הנדון, גם אם הם שונים מדין תורה, כך
חייב גם חבר כנסת להכיר בעליונותם של חוקי הכנסת. לא
רק כל עוד הם עולים בקנה אחד עם דין התורה, כי אם
גם כאשר קיימת סתירה בין השנים. הוספה מתוך כוונה
נסתרת להעמיד את דין התורה מעל לחוקי המדינה - מעשה

פסול הוא".
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‰ּו‡  ‡ּוָמ‰, ו¿ ָו‰ מ¿ ָ ׁ̆ יָנּ‰  ָ‰ָר˙ו… ‡≈ ¿̂ ‰ַ ∆ ׁ̆ ָטם  ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי˙ מ ַבע ּב≈ ָ̃ ן  ָלכ≈ ו¿
ָסָפ‰. ל…‡ ַ‰‰ו… י˙ ל¿ ƒנ ≈ ׁ̆ יר  ƒ‰ ¿̂ ‰ַ ב ל¿ ֻחּיַ

 ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ר  ֲחב≈ ל  ּכָ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ י  ƒפ ל¿  ‡ ≈̂ יו… י  ƒּכ ָ‡י…ם,  ו¿ ָר‡  נו…  ‰ ז∆  ,‡ ַסּבָ  -
י  ≈ּ̃ ֻח ∆ ׁ̆ יר  ƒּכ‰ַ ל¿ ב  ַחּי≈ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ָבָריו  ¿„ ƒּב ח  ֻמּנָ  , ָ‰ָר˙ו… ¿̂ ‰ַ יר  ƒ‰ ¿̂ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿
ָר‰  ו… י̇  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒיך¿ י ָר‰, ‡≈ ו… ּ̇ י ַ‰ ≈ּ̃ ֻח ַעל ל¿ ם מ≈ ≈‰ ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿

ּלּו?! ≈‡ ּכָ ∆ ׁ̆ ים  ƒט ים ּבו… ƒָבר יר ּ„¿ ƒ‰ ¿̂ ‰ַ ים ל¿ ƒימ ƒּכ ַמס¿

ָ‡סּור  ∆ ׁ̆  ,‰ ָּ̇ ַע ַע„  ָך  ל¿ י  ƒּ̇ ר¿ ּבַ ס¿ ƒ‰ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ל  ּכָ ע,  ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆  -
י  ƒּ̇ ַרט¿ ּפ≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ָר ים ַ‰ּנו… ƒּסּור ƒ‡‰ָ ָכך¿ ַעל ר ּב¿ ַלֲעבו… ם, ו¿ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿
 ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ ַ„ע  ≈ּ̇ ∆ ׁ̆ ַ„‡י  ּכ¿ ֲ‡ָבל   ,˙ רו… ז≈ ¿‚ּ ַע  נו… מ¿ ƒל ָנ˙  מ¿ ַעל  ם  ַ‚ּ ָך,  ל¿
 , ך¿ פ∆ ם ַ‰‰∆ ר≈ ּ‚ו… ַר˜   ,˙ ס∆ נ∆ ּוַבּכ¿  ˙ ירו… ƒח ּב¿ ּבַ ים  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ פּו ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰

!˙ רו… ז≈ ּזּו˜ ַ‰ּ‚¿ ƒח ל¿

?‰ ‡, ָלּמָ - ַסּבָ

ך¿  ּכָ ב  ∆̃ ע≈ ו¿  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ך¿  ˙ו… ּב¿  ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒמ ם  ≈‰ ים  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈  -
י˙  ƒ̇ ַלּ‚¿ פ¿ ƒמ ֲחרּו˙  ַּ̇  ˙ ר∆ ∆̂ נו… ָל‰,  ָ ׁ̆ מ¿ ּמ∆ ּבַ ים  ƒ„י ƒ̃ פ¿ ַּ̇ ם  ∆‰ מ≈ ים  ƒח ¿̃ לו…
י‡ּו˙  ƒ̂ מ¿ ר,  ≈̇ יו…  ‰ ָ̃ ֲחָז י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ל¿  ‰ ָ̂ רו…  ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒמ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ּכ¿
 ,˙ ָ„ּ‰ַ „ ∆‚ ˙ נ∆ ָספו… ˙ נו… רו… ז≈ ¿‚ ƒּב ˙‡ ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒּמ‰ַ ‰‡ָ נ¿ ƒׂ ּ̆ ַל˙ ַ‰ ָ„ּ ¿‚‰ַ ˙ ל¿ מ∆ ר∆ ַ‰ּ‚ו…
, ַר˜  ך¿ פ∆ ∆‰ ם ל¿ ƒ‡ י ƒּכ ,˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ם ּבַ ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ י ƒים ּב ƒיל ƒע ּל…‡ מו… ∆ ׁ̆ ּל…‡ ַ„י  ∆ ׁ̆ ך¿  ּכָ
ים ַר˜  ƒר ז¿ ם ּ‚ו… ≈‰ ˙ רו… ז≈ ¿‚ּ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ר, ו¿ ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ ˙ יו… ָ„ּ‰ַ ˙‡ַ נ¿ ƒׂ̆ ין  ƒיפ ƒס מו…

ם. ∆‰ ּמָ ƒים ע ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ

 ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒל, ַ‰ּמ מו… ¿̇ י ‡∆ ƒַרּב‰ָ ָּ̇ מ≈ ַמע¿ ָ ׁ̆ יָ‰  ּיּוס, ָעל∆ ƒ‚ּ‰ַ ˙ַר ז≈ ָמ‰: ּ‚¿ ¿‚„ֻ ּול¿
רּו˙  ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ ל ∆ ׁ̆ יָר‰  ƒ ׁ̆ ָ‡‰ י¿ ָ̂ ו… ּ̇ י‡  ƒ‰ , ו¿ ָכך¿ ים ּב¿ ƒמ ≈ ׁ̆ ם ָ‰ֲ‡ ≈‰ ˙ ּיו… ƒ„ ַ‰ֲחר≈
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 ˙ ֻכּיו… ּז¿ ּבַ ן  יו… ו¿ ƒ ׁ̆ ים  ƒ̂ רו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒֲענ טו… ים  ƒנ ּלו… ƒח‰ַ י  ƒּכ ם,  ∆‰ ּמָ ƒע
יָנ‰.  ƒ„ ל ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆  ˙ בו… חו… ם ּבַ ַמר ּ‚ַ לו… ל" ּכ¿ ט∆ ּנ≈ ן ּבַ יו… ו¿ ƒ ׁ̆ ם " ים ּ‚ַ ƒיכ ƒר ¿̂ י  ֲ‰ר≈
ַר˜  ָלל,  ּכ¿ ם  ∆‰ ּמָ ƒע ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ָ‰יּו  ל…‡  ים  ƒ„ ַ‰ֲחר≈ ם  ƒ‡ ן  ּכ≈ ין  ≈‡ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰ 
 ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒים מ ƒימ ƒ̃ ˙, ל…‡ מ¿ ירו… ƒח ּב¿ ים ּבַ ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָר„, ל…‡ מ פ¿ ƒנ ים ּב¿ ƒיּו ַחּי‰ָ
 ˙ רו… ז≈ ינּו ּ‚¿ ר ָעל≈ זו… ¿‚ ƒים ל ƒּז ƒע ים מ¿ ƒנ ּלו… ƒל…‡ ָ‰יּו ַ‰ח ,‰‡ָ ן ָ‰ל¿ כ≈ ˙ ו¿ ס∆ נ∆ ּכ¿ ּבַ

ּלּו. ≈‡ ּכָ

רּו  ז¿ ַיח¿ ר, ו¿ ≈̇ ָ‰ַרע יו… מּו ל¿ ר¿ ם ּ‚ָ ָ̇ רּו ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ּו  ר¿ ƒי ינּו ו¿ ƒב ּיָ ∆ ׁ̆ ם  ˜ו… מ¿ ƒּוב
ים  ƒָרח כ¿ ּמֻ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ֲע ם ˆו… ן, ‰≈ טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ּבַ  ˜ ל∆ ח≈  ˙ יו… ¿‰ ƒּל ƒמ י˜ּו  ƒס ַיפ¿ ו¿ ם,  ָב‰∆
‰ּו‡  ך¿  פ∆ ∆‰‰ַ ∆ ׁ̆ ָמן  ּז¿ ּבַ ּבו…  ים,  ƒיל ƒּ̂ ַמ  ‰ ָבז∆ י  ƒּכ  ,˙ ירו… ƒח ּב¿ ּבַ ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿

ר. ≈̇ ˙ יו… ˜ו… ַחּז¿ ¿̇ ƒמ ˙ רו… ז≈ ר, ַ‰ּ‚¿ ≈̇ ˜ יו… ים ָעמו… ƒָנס כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָכל  ּכ¿ ∆ ׁ̆ ן,  כו… ַ‰ּנָ

 ˙̇ ייּיוו…… כֻכֻ זּזּ¿¿ בּבַַּ ןןן  ייוו…… ווו¿¿ ƒƒ ׁׁ̆̆̆ ייםם  ƒ̂̂ ררווו…… םם  ∆∆∆ּּ̇̇̇ ַ‡ַ‡‡ םם  ƒ‡‡ ∆∆∆ ׁ̆̆̆ ייםםם  ƒננ עֲעֲ טטטווו…… יייםםם  ƒƒננ ווו……… ללּלּ ƒחח ַ‰ַ‰ יי  ƒƒכּכ םםם,,  ∆∆∆‰‰‰ ממממּמָָָָ ƒƒעעעעע
 ..‰‰‰ ייננָנָָ ƒƒ„„ ממּמ¿¿ לל ‰‰ַ‰ַ ∆∆ ׁׁ̆̆̆  ˙̇ בבוו…… חחחוו…… םם בּבַַּ ררר ‚‚ּ‚ַַַּ מַמַ ללוו… ללל""" ככּכּ¿¿ טט∆∆ נּנ≈≈≈ ןן בבּבַַּ ייוו…… ווו¿¿ ƒ ׁׁ̆̆̆ םםם """ ייםם ‚ּ‚ַַּ ƒƒייככ ƒרר ¿̂̂̂ ייי  רררר≈≈≈≈ ֲֲֲֲ‰ֲ‰‰‰‰
 ˜̃ ררַרַ לָלללל,,  ככּכּ¿¿ םם  ∆∆∆‰‰‰ ָָ מּמּ ƒעע יייםם  ƒפפ ¿¿ּּ̇̇ ַַּּ̇̇ ¿¿ ׁׁׁ̆̆̆ ƒממ ייוּו  ללל……‡‡‡ ‰ָ‰ָ ייםם  ƒƒ„„„ ררר≈≈ חחֲחֲ םםם ‰‰ַ‰ַַ ƒƒ‡‡‡ ןן כּכּ≈≈ ייןן  ≈≈‡‡ ∆∆∆ ׁׁׁ ּ̆̆̆  ‰‰‰‰‰ ממממַמַַַ
 ‰‰ ָָּ‚ּ‚ ללַלַ פפ¿ ƒייםםם ממ ƒƒƒייימממ ƒƒ̃̃ ̇˙,, ללל…‡‡ ממ¿ יירררוו… ƒƒחח בּב¿¿ ייםםם בּבַַּ ƒפפפ ¿¿ּּ̇̇ ַּ̇̇ ¿ ׁׁ̆̆̆ ƒƒללל……‡‡‡ מממ ,,,„„„ ררָרָָ פפפ¿¿ ƒƒננ ייםם בּב¿¿ ƒּיּי ייייוווּו חחַחַ ָָָ‰ָ‰‰‰
 ˙̇ רררוו…… זז≈≈ יייננוּוּ ‚‚ּ‚ּ¿¿ לל≈≈ רר עעָעָ זזוו… ¿¿‚‚ ƒייםם לל ƒזּז ƒƒעעע ייםם מממ¿¿ ƒננ ללּלוו… ƒƒחחח ייוּוּ ‰‰ַ‰ַַ ‰‰‰,, ללל…‡‡‡ ‰‰ָ‰ָָ ָָ‡ָ‡‡ ללל¿¿ ןן ‰‰ָ‰ָָ ככ≈≈ ̇˙ וו¿¿ סס∆∆ ננ∆∆ כככּכ¿ בבבּבַַַַּּּ

וּו.. לּלּ ≈≈≈‡‡‡‡‡ כככּכָָָָּּ

רררוּוּ  זזז¿¿ חח¿¿ יַיַ ררר,, וו¿ ≈≈̇̇ ‰ָ‰רַרעע יייווו…… ממווּוּ לל¿¿ רר¿ םםם ‚ּ‚ָָ ָָ̇̇̇ ררוּוּ בּבּ¿ חחַחַַ ¿¿̇̇̇ ƒƒ‰‰‰ בּב¿ ∆∆ ׁ̆̆ ‡‡‡וּוּ  רר¿ ƒƒיי יינננווּו וו¿¿ ƒבבב ייּיָָָ ∆∆ ׁׁ̆̆̆ םםם  ̃˜ווו… ממ¿¿ ƒוּובב
ייםם  ƒחחח רָרָ כככ¿ מּמֻֻ ∆∆ ׁׁ̆̆̆ ייםםם  ƒƒ̃̃ עֲעֲ ̂̂ˆוו… םם  ןןן,, ‰‰≈≈ טטוו…… לל¿¿ ƒ ׁׁ ּּ̆̆ בּבַַּ   ˜̃̃ לל∆∆ חח≈≈  ˙̇ ייוו…… ¿¿‰‰ ƒלּל ƒƒƒמממ ייי̃̃˜ווּוּ  ƒƒƒססס פפפ¿¿¿ ייַיַ ווו¿ םם,  ∆∆‰‰‰ בבָבָ
‰‰‰וּו‡‡  ךךך¿¿¿  פפ∆∆ ∆∆∆‰‰‰ ַ‰ַ‰ ∆∆∆ ׁׁ̆̆̆ ןן  מָמָ זּז¿¿ בבּבַַּ בּבוו…  ייםםם,,  ƒיילל ƒּ̂̂ ממַמַַ  ‰‰‰ זז∆∆ בָבָ ייי  ƒכּכ  ,,˙̇ יירררוו…… ƒƒחחח בבּב¿ בבּבַַּ ףףף  ≈≈ּּ̇̇̇ ַַּ̇̇ ¿ ׁ̆̆ ƒ‰‰ ללל¿¿

רר... ≈≈≈̇̇̇ ̇˙ ייוו… ̃̃˜וו…… זּזּ¿ חַחַ ¿̇̇ ƒממ ˙̇̇ ררוו…… זז≈≈ ¿¿ּ‚ּ‚‚ רר,, ‰‰ַ‰ַַ ≈≈̇̇ ̃̃˜ ייוו…… ממוו… ייםם עָעָ ƒƒסס נָנָ ככ¿ ƒƒננּנ ∆∆ ׁ̆̆̆ לל  ככָכָ ככּכּ¿¿ ∆∆ ׁ̆̆̆ ןןן,,,  ככוו…… נּנָָ ַ‰ַ‰‰
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ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ם  ≈‰ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ּב¿ ∆ ׁ̆ יָך  ָבר∆ ¿„ּ ƒמ ין  ƒב מ≈ י  ƒנ‡ֲ  ,‡ ַסּבָ  -
.˙ רו… ָּ̂ ‰ַ ˙ ו¿ רו… ז≈ ל ַ‰ּ‚¿ ים ּכָ ƒמ ר¿ ם ּ‚ו… מו… ‰≈ ¿̂ ‰ ַע ָ„ָבר ז∆ ים, ּב¿ ƒיל ƒּ̂ ַמ

י  ƒ̇ י ƒנ ּמָ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ּמַ ∆ ׁ̆ ַ„ע,  ≈ּ̇ ∆ ׁ̆ ּוב  ׁ̆ ָח ע. ו¿ ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆ ב  ָּ̇ טו… ַבנ¿ ן, ‰≈ - ּכ≈
ל  ַ‰ּכ…  ˙ ∆‡ ל…‡   ,˙ ירו… ƒח ּב¿ ּבַ פּו˙  ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּסּור ƒ‡‰ָ  ˙ ∆‡ יָך  ָפנ∆ ּב¿
ָבר  ָ„ּ ַר˜  ָך  ל¿ ט  ַוֲ‡ָפר≈ ים,  ƒֲחמּור ים  ƒּסּור ƒ‡  „ עו… ָנם  ¿ ׁ̆ י∆ ָך,  ל¿ י  ƒּ̇ ַרט¿ ּפ≈
ּוַכל ָמָחר  ּ̇ ∆ ׁ̆ ָמן  ּז¿ ן ּבַ ו… ׁ̆ י ƒיָך ל ָעל∆ ˙ ו¿ ר∆ ֻ‡ח∆ ָע‰ מ¿ ָ ׁ ּ̆ י ַ‰ ƒָסף, ּכ ָח„ נו… ∆‡

ר. י„∆ ח≈ ׁ̆ ּבַ י˜ ר…‡ ƒֲחז‰ַ ָמן ּול¿ ּז¿ ָל˜ּום ּבַ

ן ָחמּור  ˙, ‰ּו‡ ָעו… ס∆ נ∆ ַין ַ‰ּכ¿ נ¿ ƒב ָנס ל¿ כ¿ ƒנ ˙ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ֲחב≈ ∆ ׁ̆ ָבר  ם ַ‰ּ„ָ ∆̂ ע∆
.„…‡ מ¿

ָב„? יָס‰ ל¿ ƒנ כ¿ ƒּב -

ם  ָ ׁ̆ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ים".  ƒינ ƒמ י˙  "ּב≈ ּנו…  ƒ‰  ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י,  ƒיר ƒּ̃ ַי י  ƒ„ּ כ¿ נ∆ ן,  ּכ≈  -
ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒַרּב ים  ƒּ̃ ֻח ם  ָ ׁ̆ ים  ƒ̃ ¿̃ ח… מ¿ ַ‚ם  ו¿ ים,  ƒַרּב ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ו¿ ים  ƒינ ƒמ
ָ‡סּור  ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ס¿ ּפו… ּבַ ב…ָ‡ר  ּומ¿  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ נּו  ≈̇ ָר ˙ו… ּב¿ יָר‰  ƒפ ּוכ¿ ינּו˙  ƒמ

ָנ‰. ם ַסּכָ ˜ו… מ¿ ƒיּלּו ּב ƒים ֲ‡פ ƒינ ƒי˙ ַ‰ּמ ב≈ ס ל¿ נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿

ר ַעל  י ַלֲחזו… ƒנ ˆו… ר¿ ƒן, ּב ו… ׁ̆ י ƒך¿ ל ל≈ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒָר‡. ַ‡ך¿ ל ‰ נו… ‡, ז∆ - ַסּבָ
ן: י ָנכו… ƒּ̇ ַבנ¿ ן ‰≈ ם ָ‡כ≈ ƒ‡ י ƒַמר ל‡…̇ י, ו¿ ƒל ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰ 

ים ƒּסּור ƒ‡ ‰ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ ר ַעל ּכַ ב≈ ˙, עו… ס∆ נ∆ ּכ¿ ר ּבַ ˙ ָחב≈ יו… ¿‰ ƒָנס ל כ¿ ƒּנ‰ַ

ים.. 1 ƒינ ƒי˙ ַ‰ּמ ּנו… ב≈ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ,˙ ס∆ נ∆ ַין ַ‰ּכ¿ נ¿ ƒב יָס‰ ל¿ ƒנ ם ַ‰ּכ¿ ∆̂ ע∆
י . 2 ≈ּ̃ „ ֻח ∆‚ ם נ∆ ≈‰ ∆ ׁ̆ יָנ‰,  ƒ„ י ַ‰ּמ¿ ≈ּ̃ ֻח ָמן ל¿ ¡‡ ‡ נ∆ ≈‰ ּי¿ ∆ ׁ̆ ָ‰ָר˙ו…  ¿̂ ‰ַ

ָר‰. ו… ּ̇ ‰ַ
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ם . 3 ƒ‡ ם ם, ּ‚ַ ָ ׁ̆ ים  ƒ̃ ¿̃ ח… ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ָכל ַ‰ֻח ˜ ּב¿ ל∆ ם ח≈ ׁ̆ ָל‰∆ י≈
ר  ָחב≈ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ָכל  ו¿ ַ‡ַחר  מ≈ ם,  ֻסּיָ מ¿ ח…˜  ל¿ ים  ƒ„ ַנּ‚¿ ¿̇ ƒמ ם  ≈‰

ן. טו… ל¿ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ ˜ מ≈ ל∆ ˙ ‰ּו‡ ח≈ ס∆ נ∆ ּכ¿ ּבַ
4 ..‰ ָ̃ י ƒיָנ‰ ַמֲחז ƒ„ ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰  ן ֲעבו… ֲעו…
יו . 5 ָ„ּ ַיח¿ י‚  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ו¿ ים  ƒינ ƒמ ם  ƒע רּו˙  ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰

ָר‰. ו… ּ̇ ‰ַ „ ∆‚ י‡ נ∆ ƒ‰ ‰ּ ָ̇ ם ַמ‰ּו ∆̂ ע∆ ∆ ׁ̆ יָנ‰  ƒ„ מ¿
6 . ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ יַח˙  ƒ̃ ל¿ ו…  ׁ̆ רּו ּפ≈ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם  ל¿ יָנ‰  ƒ„ מ¿ ַמ˙  ָ̃ ‰ֲ

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ‰˜ב"‰  ּב¿ יָר‰  ƒפ ּכ¿  ‰ ַ‰ּו∆ מ¿ ָבר  ָ„ּ‰ַ ָמן,  ַ‰ּז¿ ם  ∆„…̃
נּו. ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ נּו ע"י מ¿ ָ‡ל≈ ¿‚ ƒי

˙ ָ‰יּו  ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר≈ ַחב¿ ל  ּכָ ם  ƒ‡ ם ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ע,  ל…מ…‰'ל∆ ¿ ׁ̆ ַ„ע  ≈ּ̇ ∆ ׁ̆ ּוב  ׁ̆ ָח  -
ם  ∆̂ ע∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ , ָּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ מו…  ָבר, ּכ¿ ן ָ‡סּור ַ‰ּ„ָ ם ּכ≈ ים, ּ‚ַ ƒמּור ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂
.„…‡ ָר‰ ֲחמּוָר‰ מ¿ י‡ ֲעב≈ ƒ‰ ,ָמן ם ּב…‡ ַ‰ּז¿ ר∆ ָל‰ ט∆ ָ ׁ̆ מ¿ ‰ ּומ∆ ֻ‡ּלָ יַח˙ ּ‚¿ ƒ̃ ל¿

 ˜ ל∆ ח≈ לו…   ׁ̆ י∆  ˙ ירו… ƒח ַלּב¿ ך¿  ל≈ ַ‰‰ו… ָכל  ו¿ מּוָבן.   ‰ ז∆ ן  ּכ≈  ,‡ ַסּבָ  -
טּו. ר¿ ּפֻ ∆ ׁ̆ ים  ƒּסּור ƒ‡‰ָ ָכל ˜ ּב¿ ל∆ ׁ̆ לו… ח≈ י∆ ים, ו¿ ƒינ ƒיַנ˙ ַ‰ּמ ƒ„ ַ‰ֲעָמַ„˙ מ¿ ּב¿

ָע‰  ָ ׁ ּ̆ ˙ ָלר…ב, ֲ‡ָבל ַ‰ ָמ‡ו… ¿‚ ֻ„ּ ‰ ּנָ ָכ‰≈ ‰ ו¿ ּנָ ≈‰ ָך ּכָ י‡ ל¿ ƒב‰ָ י ל¿ ƒּ̇ ל¿ - ָיכ…
ּוַכל ָל˜ּום  ּ̇ ָחר  ּמָ ∆ ׁ̆ ן  … ׁ̆ י ƒל ˙ כ∆ יך¿ ָלל∆ ƒר ָ̂ ָבר  ‰ ּכ¿ ָּ̇ ‡ַ ˙ ו¿ ר∆ ֻ‡ח∆ ָבר מ¿ ּכ¿

לּול. ָ̂  ׁ̆ ם ר…‡ ƒמ…„ ע ל¿ ƒָמן ל ּז¿ ּבַ
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ארי שאג מי לא ירא
דברים מלוקטים ככתבן וכלשונם מספה"ק "ויואל משה"
מאת מרן הגה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זיע"א
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אף אחד עדיין לא ענה תשובה על זה!

הספר התורני היחיד במינו המתייחס לשאלת הבחירות 
על פי דעת תורה, הוא הסה"ק "ויואל משה" של הגה"ק 
מסאטמאר זיע"א. בספרו זה מבאר המחבר היטב על 
פי התורה ועל פי ההלכה את חומר האיסור להשתתף 

בבחירות לכנסת המינים בארץ ישראל.

רב  משום  עולם  לאור  יצא  לא  עדיין  הזה,  היום  עד 
על  שעונה  אחד  קטן  קונטרס  אפילו  בישראל,  וגדול 

השאלות החמורות המובאות בספר זה.

זעקתו הנוראה של ה'ויאל משה' בעינה עומדת, מאות 
הכתובים,  ומן  הנביאים  מן  התורה  מן  מקומות  מראי 
כמו גם מספרי הפוסקים הראשונים והאחרונים - כולם 
פה אחד עדיין זועקים מתוך ספר קדוש זה, על חומר 
המינים  לכנסת  בבחירות  חלק  לקחת  הנורא  האיסור 

בארץ ישראל, אין עליהם שום תשובה!

ואכן ידוע על מספר מקרים של רבנים וראשי ישיבה 
משכו  זה,  ספר  את  שקראו  אחר  אשר  מפורסמים, 

ידיהם מלהשתתף בבחירות - שב ואל תעשה עדיף!

 

"ִּכי הּוא ָּברּור ַלֲהָלָכה ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק ּוִפְקּפּוק, ִּכי נֹוָרא ְוָאיֹום הּוא ָּכל
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להלן קטעים נבחרים בעניין השתתפות בבחירות לכנסת בא"י מתוך 

של  קדשו  כלשון  מובאים  דלהלן  הקטעים  משה",  "ויואל  הספה"ק 

המחבר זצוק"ל, ומעל כל הקטעים מופיע הסימן ממנו נעתק [בסוגריים 

מרובעות], כדי שיוכל המעיין לדעת מקום המצאם בתוך הספר.

ֶרק א פֶּ

[עו]

ָח‰ ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ יָר‰ ּב¿ ƒפ מּוָנ‰ ּוכ¿ ¡‡‰ָ „ ∆‚ י‡ נ∆ ƒ‰ ,ı ≈ּ̃ ‰ַ ˙ ַ̃ י ƒח ל ּ„¿ ∆ ׁ̆  ‰ ֻעּלָ ל ּפ¿ ּכָ

 ֈ‰ָח ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ יָר‰ ּב¿ ƒפ י ּכ¿ ָמן ָ‰ו≈ ם ַ‰ּז¿ ∆„…̃ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ‰ ּומ∆ ֻ‡ּלָ יַח˙ ּ‚¿ ƒ̃ ּל¿ ∆ ׁ̆ ר,  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒָבר נ ּכ¿
 „ ∆‚ ָמן, נ∆ ם ַ‰ּז¿ ∆„…̃ ָמם  ¿̂ ַע ‰ מ≈ ֻ‡ּלָ י ַ‰ּ‚¿ ח≈ ¿̃ ּל… ∆ ׁ̆ ל פכ"„),  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒח י ַ̂ ַע˙ ַ‰מ‰ר"ל (נ∆ ן ּ„ַ ָלכ≈
ר,  ָׂ̆ ַע ּבָ רו… ז¿ ƒּב ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ חו… י‡.), ו¿ ƒ̃  ˙ ּבו… ֻ̇ רּוך¿ ‰ּו‡ (ּכ¿ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ל ַ‰ ∆ ׁ̆  ˙ בּועו… ¿ ׁ̆
ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ מּוָר‰  ¿‚ יָר‰  ƒפ ּכ¿ ‰ּו‡  ‰ּו‡,  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ָר˙ו…  ז≈ ¿‚ּ ל  ַבּט≈ ל¿ ים  ƒל כו… י¿
יַח,  ƒ ׁ̆ יַ‡˙ ַ‰ּמָ ƒב יָר‰ ּב¿ ƒפ ּכ¿ ƒַרע מ ‰ּו ּ‚ָ ז∆ יל, ו¿ ע≈ ב…ָ‡ר ל¿ י ַ‰מ¿ ƒפ מּוָנ‰ ּכ¿ ‰ ּוָב‡¡ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ין  ƒ„ ּכ¿ ר  ַיֲעבו… ל  ∆‡ ו¿ ַיֲ‰ר…‚  ּסּור  ƒ‡ ּב¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ט,  ל≈ ח¿ ∆‰ ּב¿ ז"ל  ַ‰מ‰ר"ל  ַע˙  ַ„ּ ן  ּכ≈ ַעל 
ֈ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ יָר‰ ּבַ ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒם מ ∆‰ ׁ̆ ּבָ ּי≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒָינ נ¿ ƒל ָ‰ע מו… ּכָ „, ּכ¿ ּמָ ֻ ׁ̆ מ¿

[פ‰]

נּו˙ ּיו… ƒּ̂ ן ַ‰ יו… ַרע¿ ָרֲע„ּו מ≈ ֲח„ּו ו¿ ם ּפָ ≈„ ו… ּ̃ ר ַ‰ י ַ‰ּ„ו… ל≈ „ו… ל ּ‚¿ ּכָ

ר  ∆ ׁ̆ ָר‡ ֲ‡ ן ַ‰ּנו… ˙ ָ‰ָ‡סו… ין ‡∆ ƒב‰ָ , יּוַכל ל¿ „ו… ָ̃ ¿„ ָ̃ ַח ּב¿ ׁ̆ לו… מ… ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ‰ ּכָ ָ ּ̇ ַע ּומ≈
ַרֲחָמָנ‡  ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ו¿ ים  ƒינ ƒמ ל  ∆ ׁ̆ ָי‡  נּופ¿ ּכ¿ ר  ∆ ׁ̆ ים, ֲ‡ ƒינּו ָ‰ַרּב ≈̇ נו… ֲעו… ּבַ ָלנּו  ָר‰  ָ̃
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ו¿ ים  ƒל „ו… ¿‚ּ‰ַ ל  ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָמן,  ַ‰ּז¿ ם  ר∆ ט∆ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ּומ∆  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ חּו  ¿̃ ָל ַלן,  ¿̂ י ƒל
 ,ı ≈̂ נו… ¿̇ ƒ‰ נּו˙ ל¿ ּיו… ƒּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆  ‡ מ≈ ן ַ‰ּטָ יו… יל ָ‰ַרע¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָ‡ז  ים, מ≈ ƒמ ¿„ ו… ּ̃ ‰ַ ˙ רו… ּ„ו… ּבַ ∆ ׁ̆
ָמָמם,  ז¿ ע  ַ̂ ּבָ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ יָמ‰,  ≈‡ ו¿ ַפַח„  ּב¿ ם  ƒי ּמַ ּכַ ם  ּבָ ƒל ָנַמס  ו¿ ָרֲע„ּו,  ו¿ ֲח„ּו  ּפָ ם  ּלָ ּכֻ
 ˙ ‡ו… ר¿ ƒל  ˙ ַלֲ‡ָנחו… בּו  ָעז¿ נּו  ָ̇ ‡ו… ו¿  ˙ נּוחו… מ¿ ƒל כּו  ָ‰ל¿  ‰ ּמָ ≈‰ ים  ƒַרּב‰ָ ינּו  ≈̇ נו… ּוַבֲעו…

ם. ַרח≈ נּו, ‰' י¿ ר ַעּמ≈ ב∆ ∆ ׁ̆ ּב¿

ים  ƒיח ƒ„ּים ּוַמ ƒ̇ י ƒים ַמּס ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ים ו¿ ƒינ ƒמ ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆  ,‰ ּז∆ ƒמ ‰ ָּ̇ ˙ ַע ע≈ ר ל¿ ל…‡ ֲ‡ַ„ּב≈ ו¿
 ˙ עו… ט¿ ƒל ם  ָמ˜ו… ין  ≈‡ ו¿  ,‰ּ ּלָ ּכֻ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ּכָ ים  ƒר ¿̃ עו… ח"ו  ו¿  ,˙ ָ„ּ‰ַ ַעל  ר  ַלֲעבו…

ֹום הּוא ָּכל ָהִאּסּוִרין ֶׁשֵּיׁש ְּבִהְׁשַּתְּתפּות זֹו, ֲאֶׁשר הּוא ְּבֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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ּלּו  ≈‡‰ָ ים  ƒ̃ ָר ּוַבּפ¿ קלה).  קיג,  סי'  (עי'  ס  ר≈ ט¿ ּונ¿ ּ̃ ‰ַ ף  סו… ּב¿ ר  ֲ‡ַ„ּב≈  ‰ ּז∆ ƒמ י  ƒּכ ם,  ∆‰ ּבָ
‰ּו‡  ים,  ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ּו ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י  ר≈ ַחב¿ ָ‰יּו  ּלּו  ƒ‡ ַ‡ף  ∆ ׁ̆ ם,  ∆„…̃ ר  ָב‡≈ ל¿ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר
ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ָמן,  ַ‰ּז¿ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ם  ר∆ ט∆ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ּומ∆  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ ח  ַּ̃ י ƒל ָר‡  נו… ו¿ ם  ָ‡יו… י  ƒיל ƒל ּפ¿ ן  ָעו…
ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ı ָחל ַעל ּכָ ≈ּ̃ ַ‰ֲעָבָר‰ ַעל ַ‰ בּוָע‰ ו¿ ¿ ׁ ּ̆ ּסּור ַ‰ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ר (סי' עז)  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒָבר נ ּכ¿

ֈים ƒמּור ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ַ‡ף ל¿

[פז]

ם י‰∆ ≈ׂ̆ ָכל ַמֲע מּור ּב¿ ף ּ‚ָ ָּ̇ ֻ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר≈ ַחב¿ ָח„ מ≈ ל ‡∆ ּכָ

ל  פּו˙ ּכָ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ף ַ‡ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ל¿ ≈ּ̇ ∆‰ ‰ יז∆ ≈‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע˙,  ‰ ַעל ַ‰ּ„ַ ‰ ֲ‰ַיֲעל∆ ָ ּ̇ ַע ּומ≈
יָר‰ ַרֲחָמָנ‡  ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒם מ ַ‚ּ  ‰ ז∆ ׁ̆ ּבָ ּי≈ ∆ ׁ̆ ָרט  פ¿ ƒּוב , ך¿ ל ּכָ ָר‰ ֲחמּוָר‰ ּכָ ‰ּו, ַלֲעב≈ ¿„ּ
ין.  ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ ּ̆ ָ‡ר ַ‰ ¿ ׁ̆ ƒינו… ּכ ƒ„ּ ,‰ָר יזו… ֲעב≈ ≈‡ ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי ָכל ַ‰ּמ ƒּכ ,˜ ּום ָספ≈ ׁ̆ ין  ≈‡ ַלן. ו¿ ¿̂ י ƒל
י  ƒ‡ ‰ ל…‡ ז∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒָחר ב¿ ƒר ַ‰ּנ ּפַ ס¿ ƒו… מ˙ ˙ ‡ו… יו… ¿‰ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ י ַ‰ח…˜,  ƒפ ּל¿ ∆ ׁ̆  ˙ יו… י ‰¡ ƒם ּכ‚ַ ו¿
ר,  ּפָ ס¿ ƒו… ַ‰ּמ˙ ‡ו… ָר‰ ּב¿ ¿ׂ̆ ƒל מ ּב≈ ַ̃ ל ַ‰מ¿ ן, ּכָ ם ּכ≈ ƒ‡ ,˜…ּום ח ׁ̆  ˙ ו… ׂ̆ ם ַלֲע ר ָל‰∆ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡
ם  ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ י ּכָ ָ‰ו≈ ים, ו¿ ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ל ַ‰ֻח ּו ּכָ ׂ̆ ַעל ָיָ„ם ַנֲע ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ‰ּו‡ מ≈
י  ƒם, ּכ ָ ׁ̆ ּנּו  ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ‰, ַ‡ף ּב¿ ּל≈ ַע„ ּכַ ל ו¿ ָ‰ח≈ ם מ≈ י‰∆ ≈ׂ̆ י ַמֲע ט≈ ר¿ ƒָכל ּפ מּור ּב¿ ף ּ‚ָ ָּ̇ ֻ ׁ̆
ָל‰,  ָ ׁ̆ מ¿ י ַ‰ּמ∆ ≈ּ̃ ֻח ּום ח…˜ מ≈ ׁ̆ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ …ָע„ו ל¿ ּבַ ƒּמ ∆ ׁ̆ ר,  ּפָ ס¿ ƒו… ַ‰ּמ˙ ‡ו… ם ָ‰יּו ּב¿ ֻכּלָ

. ירו… ָח„ ַלֲחב≈ ין ‡∆ ּ‰ ּב≈ יּנָ ƒמ ‡ ָ̃ ין ַנפ¿ ≈‡ ו¿

ים, ƒינ ƒי ַ‰ּמ ≈„ ָב‰ ַעל י¿ ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ ‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ע∆ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ַ‡ף ַ‡ַחר 
ם ∆‰ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ל¿ ≈ּ̇ ּום ‰∆ ׁ̆ ין  ן ‡≈ ƒֲעַ„י

 ˙ ּכַ י  ≈„ י¿ ַעל  ַ‰ּז…‡˙  ָב‰  ע≈ ו… ּ̇ ‰ַ  ‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ע∆ ּנ∆ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ¿„ּ ַמר,  לו… ַטֲעָנ‰  ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ‡י  ַ„ּ ּוַ  ‰ ז∆ ו¿
ָר‰  ו… ּ̇ ָ‰ַר˙ ַ‰ ף ַ‡ז¿ ∆̃ …̇ ים ּול¿ ƒל ֲחָכמ ˜ו… ים ל¿ ƒ̇ ּיָ ַ̂ יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ ים,  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ים ו¿ ƒינ ƒל מ ∆ ׁ̆
ָי‡  נּופ¿ ַמר ַעל ּכ¿ ין ַטֲעָנ‰ לו… ≈‡ ∆ ׁ̆ מו…  ם. ּכ¿ ∆‰ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ך¿ ל¿ ר ַ‡ַחר ּכָ ָּ̇ ‰, ֻמ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
 ˙ לו… „ו… ּו ּ‚¿ ׂ̆ ָע ּו ו¿ ׂ̆ ָבר ַנֲע ּכ¿ ∆ ׁ̆ ַ‡ף  ¿„ּ ,‰ מ∆ ַכּ„ו… ן ו¿ ער¿ ָי‡נ∆ יס¿ ƒמו… מ ָ„‰ ָזָר‰ ּכ¿ ל ֲעבו… ∆ ׁ̆
ים  ƒ̇ פ¿ מו… ‡ּו  ר¿ ם ‰∆ ַ‚ּ  ,‰ ָ̃ ֲחָז ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ מ∆ ם  ָל‰∆  ׁ̆ י≈ ו¿ ָלם  ָ‰עו… ר…ב   ׁ̆ ּבו… כ¿ ƒל  ˙ ˆּורו… ּונ¿
ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ּב¿ ין  ƒַמֲ‡מ  ‰ יז∆ ַע˙ ‡≈ ַ„ּ ַעל   ‰ ַיֲעל∆ י  ƒכ‰ָ נ‰.),  (ע"ז  ָמָר‡  ¿‚ ƒּב ב…ָ‡ר  מ¿ ּכַ ים  ƒ‡ָר נו…
‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ים,  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ים ו¿ ƒינ ƒל מ ∆ ׁ̆  ˙ ו… ּ̇ ƒכ ן ּב¿ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒם, ּומ ∆‰ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ , ל¿ ך¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי
ַח  ≈̂ רמב"ם (‰ל' רו… ָמָר‡ (ע"ז כז:) ּוב¿ ¿‚ ƒב…ָ‡ר ּב מ¿ ָ„‰ ָזָר‰, ּכַ ֲעבו… ר מ≈ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ָ‚רּוַע ַ‰ר¿

ָכ‡". ¿ ׁ̆ ָמ ינּו˙ ּ„¿ ƒי מ ‡נ≈ ָ ׁ̆ " ים, ו¿ ƒ̃ ס¿ ָכל ַ‰ּפו… ׁ̆ ‰"ט) ּוב¿ יַר˙ ָנפ∆ ƒמ ¿ ׁ̆ פי"ב ּו

"ְוֵאין ׁשּום ָסֵפק, ֶׁשַעל אֹוָתּה ְׁשבּוָעה ִּבְלָבד, ָצִרי
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[פח]

יָר‰ ƒפ ‰ ַ‰ּכ¿ ≈ׂ̆ ַמֲע ‰ ל¿ ∆„ ‰ּו‡ מו… ∆ ׁ̆  ‰ ‰ ָבז∆ ∆‡ , ַמר¿ נו… ˆו… ר¿ כּו˙ זו… מ≈ ַמל¿ ף ל¿ ָּ̇ ֻ ּׁ̆ ‰ַ

ל  ∆ ׁ̆  ‰ ּיָ ƒפ י ּכ¿ ≈„ ‰ ַעל י¿ ין ז∆ ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ „, ַ‡ף ּכ¿ ּמָ ֻ ׁ̆ ין מ¿ ƒ„ּ ן ַ‰מ‰ר"ל ז"ל ַ̇ ּנָ ∆ ׁ ּ̆ י ַמ‰  ƒפ ּול¿
ַמר  יך¿ לו… ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ לּום,  ל…‡ כ¿ ‰ ו¿ ָׂ̆ ל…‡ ָע י„ ו¿ ָל‡ ָעב≈ ַמ‡ן ּ„¿ ָס‡ ּכ¿ נ¿ ‡י ‡ו… ַוּ„ַ ¿„ּ ,‰ ָ̇ י ƒמ
 ‰ ∆„ ּמו… ∆ ׁ̆ ַמר,  י‡ּו˙ לו… ƒ̂ ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆  ,‰ ו… ֲעבּור ז∆ ׁ̆ ר ַנפ¿ סו… מ¿ ƒב ל ֻחּיָ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ַעם  ַ‰ּטַ
ָו‰ ט)  ¿̂ ƒמ"ע, מ ˙ ו… ¿̂ ƒר ַ‰ּמ פ∆ ב ָ‰רמב"ם (ס≈ ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  יָר‰, ּכ¿ ƒפ ‰ ַ‰ּכ¿ ≈ׂ̆ ַמֲע ּבו… ל¿ ƒל ם ‰ּו‡ ּב¿ ַ‚ּ
 ,‰ ּיָ ƒפ ל…‡ ּכ¿ ן ּב¿ ָרˆו… ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ַ‰ּמ מ∆ ל ָוח… ַ̃ י', ו¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ„ּ ¿̃ ƒנ 'ו¿ ƒ„ּ ‰ ≈ׂ̆ ַו˙ ֲע ¿̂ ƒמ ַעם ּב¿ ַ‰ּטַ
 ‰‡ָ„ָ ‰, ‰ו… ָבז∆  ‰ ∆‡ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּוב¿ ס,  נ∆ ‡ו… ּב¿ ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈  ,‰ ∆ׂ̆ ַמֲע  ‰ ∆ׂ̆ עו… ם  ַ‚ּ  ‡‰ָ ¿„ּ

ס. נ∆ ‡ו… ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ ָ‰עו… ר מ≈ ≈̇ ַלן, יו… ¿̂ י ƒיָר‰ ַרֲחָמָנ‡ ל ƒפ ‰ ַ‰ּכ¿ ≈ׂ̆ ַמֲע מּוָר‰ ל¿ ¿‚

ֶרק ב פֶּ

˙ יַר˙ ַ‰ּ„ָ ƒ̃ יָר‰ ַוֲע ƒפ כ¿ ƒע ל ּבָ ¿ ׁ̆ ƒיָ‰, נ ∆ּ̃ ֻח לּוָכ‰ ו¿ ּיּום ַ‰ּמ¿ ƒ̃ ע ל¿ ּבָ ¿ ׁ̆ ƒּנ‰ַ ˙ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ֲחב≈

ּיּום  ƒ̃ ם ַעל  ∆„…̃ ַבע  ָ ׁ ּ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ יך¿  ƒר ָ̂  ,‰ּ ס ּבָ נ≈ ּכָ ƒּי ∆ ׁ̆ ם  ר∆ ˙ ט∆ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ל ֲחב≈ י ּכָ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆  „ עו… ו¿
 ‰ ∆„ ּמו… ƒמ ר  ≈̇ יו…  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ רּוָע‰  ¿‚ּ ָמּ‰,  ¿̂ ַע ּב¿ בּוָע‰  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ו¿ יָ‰,  ∆ּ̃ ֻח ו¿ לּוָכ‰  ַ‰ּמ¿
י  ָ‰ו≈  ‰ ז∆ ו¿ ָמ‡,  ָעל¿ ּב¿ ּבּוָר‡  ƒ„ּ  ‡ ּלָ ∆‡ ינו…  ≈‡ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… ּבַ  ‰ ∆„ מו… ¿„ּ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבַ
ם,  י‰∆ ≈̇ ו… ּ̃ ֻח ל¿ ע  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒמ יו  ָ ׁ̆ ַעכ¿ ר  ַ„ּב≈ מ¿ י  ƒּנ ינ∆ ≈‡ ו¿ בּוָע‰.  ¿ ׁ̆ ƒב  ‰‡ָ„ָ ‰ו…
ַלן,  ¿̂ י ƒים ַרֲחָמָנ‡ ל ƒר פ¿ כו… ים ו¿ ƒינ ƒמ ‰ ּמָ ים ָ‡חּוז, ‰≈ ƒע ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ƒר מ ≈̇ ם יו… ֻכּלָ ם ּכ¿ ר ֻרּבָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ַמ‰  ם  י‰∆ ≈ּ̃ ֻח ל¿ ע  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒּנ‰ַ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆  ,‰ּ ּלָ ּכֻ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל  ּכָ ח"ו  ר  ַלֲע˜ו… ים  ƒנ נ¿ ּכו… ¿̇ ƒּומ
יַר˙  ƒ̃ יָר‰ ַוֲע ƒפ כ¿ ƒע ל ּבָ ¿ ׁ̆ ƒם, ‰ּו‡ נ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ י ַ‰ח…˜  ƒפ ם ּכ¿ י‰∆ ≈̇ עו… י ר…ב ּ„≈ ƒּו ַעל ּפ˜ ¿̃ חו… ּי¿ ∆ ׁ ּ̆
ים  ƒּ̃ ל ַ‰ֻח ּכָ ∆ ׁ̆ ָרט  פ¿ ƒם, ּוב י‰∆ ≈ּ̃ ל ֻח ˙ ּכָ ל∆ ל∆ בּוָע‰ ּכו… ¿ ׁ ּ̆ י ַ‰ ƒַלן, ּכ ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל ˙ ָ„ּ‰ַ
 , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ  „ ∆‚ נ∆ ו¿  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ נּו  ≈̇ ָר ו… ּ̇  „ ∆‚ נ∆  ‰ ּמָ ≈‰  ,‰ ּל≈ ּכַ ַע„  ו¿ ל  ָ‰ח≈ מ≈ ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆

ן (סי' קא). ַ‰ּלָ ‰ ל¿ ּז∆ ƒר מ ר ֲ‡ַ„ּב≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ

ע  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒי ‰ּו‡ נ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆  ,„…‡ ָין ָחמּור מ¿ נ¿ ƒלּוָכ‰, ‰ּו‡ ע ם ַ‰ּמ¿ ∆̂ ַבע ַעל ע∆ ָ ׁ ּ̆ י ƒם ל ֲ‡ָבל ּ‚ַ
רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  .‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר˙ו…  ˙ו… ו¿ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡ „…‡ מ¿  ˙ ∆̂ ָנ‡∆ ַ‰מ¿  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַלּמַ
 ˙ ֲח˜ּו ‡∆ ¿„ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ יַע ‡∆ ƒּב ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם ַ‚ּ ,ı ≈̃  ˙ לּו˙ ַע„ ע≈ ע ַעל ַ‰ּ‚ָ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒּו‡ נ‰
ָר‰  ו… ּ̇ יָר‰ ּבַ ƒפ ׁ̆ ּבו… ּכ¿ ּי≈ ∆ ׁ ּ̆ ל ַמ‰  יַני ַעל ּכָ ƒר ס‰ַ ין מ≈ ƒ„ מ¿ עו… ין ו¿ ƒע ּבָ ¿ ׁ̆ ם ָ‡נּו ֻמ ַ‚ּ ,ı ≈ּ̃ ‰ַ
 ,˙ בּועו… ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ּלּו  ≈‡ ל  ּכָ ƒמ ך¿  פ∆ ∆‰ ּב¿ ע  ּבַ ¿ ׁ̆ ƒנ ‰ּו‡  ו¿  . ך¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ י  כ≈ ַ„ר¿ ּוב¿  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ

ְלָבד, ָצִרי ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ֶׁשֹּלא ְלהֹוִציא ִמִּפיו"
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רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב  ,˙ בּועו… ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ּלּו  ל ‡≈ ּכָ ַעל  ים  ƒר ב¿ ָ‰עו… ם  ƒע ָי„ו…   ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆
י  ƒכ‡ָ ˙ּוב (ַמל¿ ַמֲ‡ַמר ַ‰ּכָ ָר‰, ּכ¿ ו… ּ̇ ל ַ‰ ר ַעל ּכָ יָר‰ ַלֲעבו… ƒח ַעל ּב¿ ּבַ ƒַע מ נ≈ ינו… מו… ‰ּו‡ ‡≈
 ‰ ַנּס∆ י מ¿ ƒים י‚, „) 'ּכ ƒָבר ר (ּ„¿ מ≈ ‡ו… טּו', ו¿ ל≈ ּמָ ƒים ַוּי ƒ̃ ל… ֲחנּו ָ‰‡¡ ים ּבָ ƒ„ ים ז≈ ƒר ¿ ׁ ּ̆ ‡ַ ‚, טו), 'מ¿

ך¿  ר∆ ‡י ּ„∆ ַוּ„ַ ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆  , ך¿ ר∆ ˙ו… ַ‰ּ„∆ ע ַעל ‡ו… ּבָ ¿ ׁ̆ ƒן ‰ּו‡ נ ָלכ≈ ם', ו¿ כ∆ ¿̇ ם ‡∆ יכ∆ ≈̃ ל… ¡‡ ['‰]
ַלן. ¿̂ י ƒינּו˙ ַרֲחָמָנ‡ ל ƒמ

יו ƒּפ ƒיָ‡ּ‰ מ ƒ̂ ‰ו… ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ פ∆ יַר˙ נ∆ ƒס מ¿ ƒים ּב ƒב ֻחּיָ ָב„ מ¿ ל¿ ƒבּוָע‰ זו… ּב ¿ ׁ̆ ַעל 

 ,˙ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ‰ ֲחב≈ י∆ ¿‰ ƒם ל…‡ י ƒ‡ ָב„, ַ‡ף ל¿ ƒבּוָע‰ ּב ¿ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ַעל ‡ו… ∆ ׁ̆  ,˜ ּום ָספ≈ ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿
ב ַ‰ּטּור  ַ̇ י ָכ . ַוֲ‰ר≈ בּוָע‰ ָכזו… ¿ ׁ̆ יו  ƒּפ ƒי‡ מ ƒ̂ ‰ו… ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ׁ̆ ַמּמָ פ∆ יַר˙ נ∆ ƒס יך¿ מ¿ ƒר ָ̂
ר  סו… מ¿ ƒל ב  ֻחּיָ מ¿ ַעּכּו"ם,  ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמר  לו… ָב„  ל¿ ƒּב יָר‰  ƒמ‡ֲ‰ָ ַעל  ַ‚ם  ¿„ּ ˜נז),  סי'  (יו"„ 

ם  ָ̇ „ָ ל¿  ‰ ∆„ מו… ַעּכּו"ם,  ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ב¿ ƒ„ּ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב יָ‚‰,  ƒר‰ֲ ּבַ ו…  ׁ̆ ַנפ¿
 ‰ ∆„ מו… י  ָ‰ו≈ ¿„ ם,  ָ̇ „ָ ּול¿ ינּו˙  ƒּמ‰ַ ך¿  ר∆ ∆„ ל¿ ע  ּבָ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ ר.  ָּ̃ ƒע ּבָ ר  פ≈ כו… ו¿
 ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ר  ֲחב≈  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‰ ∆ׂ̆ ַמֲע ם  ַ‚ּ  ‰ ∆ׂ̆ עו… ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ּוב¿ ר.  ָּ̃ ƒע ּבָ יָר‰  ƒפ ּוכ¿ ינּו˙  ƒמ ּב¿
 ‚ ָ‰ר≈ י≈ ¿„ּ ּסּוָר‡  ƒ‡ ַעל  ם  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע י  ט≈ ר¿ ƒּפ ל  ּכָ ַעל  ם  ַ‚ּ ים  ƒר ב¿ עו… ם,  ∆‰ ּמָ ƒע ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ
י  כ≈ ַ„ר¿ ל¿ מּוָר‰  ¿‚  ‰‡ָ„ָ ‰ו… ם  ַ‚ּ ם,  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע י  ט≈ ר¿ ƒּפ ָכל  ּב¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַב„  ּל¿ ƒמ ר,  ַיֲעבו… ַ‡ל  ו¿

יל. ע≈ ב…ָ‡ר ל¿ מ¿ ינּו˙ ּכַ ƒּמ‰ַ

ֶרק ג פֶּ

[ˆח]

ָ„‰ ָזָר‰, ים ֲעבו… ƒס ָ‰ר¿ יָנם מ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ּלּו ל…‡ ַר˜  ים ‡≈ ƒע ָ ׁ̆ ר¿
"˙ ˙ו… ַר„ ַ‰ּ„ָ ¿ׂ̆ ƒמ" ˙ ימּו ‡∆ ƒ̃ ≈‰ ‰ ך¿ ז∆ ˆ…ר∆ ּ‰, ּול¿ ָ̇ ים ‡ו… ƒנ ¿ּ̃ ַ̇ ם מ¿ ַ‚ּ ‡ ּלָ ∆‡

ָכּ‰,  ˙ו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ָזָר‰   ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ם  ƒע ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ı ר∆ ∆‡ ים  ƒ ׁ̆ ב¿ ַ‰ּכו… ∆ ׁ̆  ,‰ ּז∆ ƒמ ָלנּו   ‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ו¿
 ׁ̆ ם, י≈ ָ̇ ים ‡ו… ƒ„ ַ‡ּב¿ יָנם מ¿ ≈‡ ָ„‰ ָזָר‰, ו¿ י ָ‰ֲעבו… ≈ּ̇ ל ּבָ ם ַעל ּכָ ָּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ ים מ∆ ƒ̃ י ƒּוַמֲחז
יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ּל…‡ ּ„ַ ∆ ׁ̆ ים,  ƒע ָ ׁ̆ ‰ ָ‰ר¿ ּל∆ ן ‡≈ ם ּכ≈ ƒ‡ ָ„‰ ָזָר‰ֈ ו¿ י ֲעבו… ≈„ ב¿ ין עו… ƒ„ּ ‰ ז∆ ם ּבָ ָל‰∆
ם  ָ̇ ים ‡ו… ƒנ ¿ּ̃ ַ̇ ‰ מ¿ ַרּבָ ¿„ּ‡ַ ‡ ּלָ ם, ‡∆ ָּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ ַח˙ מ∆ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰  ˙ ָ‰ֲעבו… ים ‡∆ ƒ„ ַ‡ּב¿ מ¿
ַ‚ם ‰ּוֲעַמ„  ים, ו¿ ƒ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰ ֲחָ„ י ֲעבו… ≈ּ̇ ים ּבָ ƒנ „, ּובו… י ָכבו… נ≈ י¿ נ¿ ƒל ע ם ּכָ ים ָל‰∆ ƒנ ¿̇ נו… ו¿
 ,˙ ˙ו… ל ַ‰ּ„ָ ל ּכָ לו… כ¿ ƒים ל ƒן ַרּב ו… ׁ̆ ל¿ ƒָר‡ ּב ¿̃ ƒּנ ∆ ׁ̆  ,˙ ˙ו… ַר„ ַ‰ּ„ָ ¿ׂ̆ ƒָל‰ מ ָ ׁ̆ מ¿ ַעם ַ‰ּמ∆ ּטַ ƒמ

.˙ ˙ו… ל ַ‰ּ„ָ ן ּכָ ≈ּ̃ ַ̇ ם ל¿ ָּ̇ ַמר¿ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆

"ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּבֶמְמָׁשָלה זֹו, ֵהָּמה ֻׁשָּתִפים ַלֲע בֹוָדה
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ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰ ַמּמָ ין ֲעבו… ƒ„ ּוף, ּכ¿ ּ̇ ƒ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰ ּב¿ י ֲעבו… ל ָ‰ו≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּב¿

ר  ≈‡ ּפָ ¿̇ ƒ‰ ,ָי‰ ָ‡ז‰ָ ∆ ׁ̆  ˙ ˙ו… ר ַ‰ּ„ָ ַׂ ּ̆ ∆ ׁ̆ ים,  ƒּ̇ ƒי ָ‰ע ב≈ ¿ּ̇ כ¿ ƒמ ם ּב¿ ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒים נ ƒנ ָ ׁ̆  ‰ יז∆ ≈‡ ‰ ז∆ ו¿
 ˙ ˙, ַ‡ף ּ„ָ ˙ו… ל ַ‰ּ„ָ ˙ ּכָ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ מּוָנ‰, ל¿ ¡‡ ‰ ּב∆ ∆ׂ̆ ‰ּו‡ עו… ∆ ׁ̆ ים,  ƒּ̇ ƒי ָ‰ע ב≈ ¿̇ י כו… נ≈ פ¿ ƒּב
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙„ָ ם ּב¿ ים ּ‚ַ ƒּונ ּ̃ ƒּ̇ ים  ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ ָבָריו,  ¿„ ƒּכ ˙ מ∆ ּלּו ָ‰ָי‰ ָ‰‡¡ ƒ‡ ָכם. ו¿ ˙ו… ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
י  ƒּכ ָבָריו,  ¿„ ƒּכ  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ ין  ֲ‡ָבל ‡≈ ּוף.  ּ̇ ƒ ׁ̆ ּב¿ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… י  ָ‰ו≈ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבַ מו…  ּכ¿
ינּו  ≈̇ נו… ֲעו… ּ‰ ּבַ ָ̇ ים ‡ו… ƒַמֲעט ים ּומ¿ ƒ‡ָר נו… ים ו¿ ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒּול˜ ל¿ ƒ̃ ים  ƒׂ̆ ל עו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙„ָ ב¿
ַעל  ַטּוּו  ¿̂ ƒנ ל…‡   ˙ ָ‰ֻ‡ּמו… ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּב¿ ים  ƒּב ַמר¿  ‰ ּמָ ָזָר‰ ‰≈  ‰„ָ ָ‰ֲעבו…  ˙ ∆‡ ו¿ ים,  ƒַרּב‰ָ
ין  ּלּו˜ ּב≈ ƒּום ח ׁ̆ ין  ≈‡ ‡…„ ו¿ ן ָחמּור מ¿ ל ‰ּו‡ ָעו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּוף, ֲ‡ָבל ּב¿ ּ̇ ƒ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰ ּב¿ ֲעבו…

. ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰ ַמּמָ ֲעבו…



ָ„‰ ָזָר‰ ים ַלֲעבו… ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆ יָנם ּכ¿ ƒ„ּ …ָל‰ זו ָ ׁ̆ מ¿ מ∆ ים ל¿ ƒפ ָּ̇ ֻ ּׁ̆ ‰ַ

ין  ƒ„ּ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ַ‰ּמ∆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ל¿  ׁ̆ י≈ ָב„,  ל¿ ƒּב  ‰ ז∆ ן  ָעו… יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ַ‡ף  י  ƒּכ  ,˜ ָספ≈ ּום  ׁ̆ ין  ≈‡ ו¿
ָר‡  יז¿ ƒב‡ֲ ַעל  ַ‡ף  י  ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ ר,  ַיֲעבו… ַ‡ל  ו¿  ‚ ָ‰ר≈ י≈ ּב¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו…  ˙ ל∆ ∆ ׁ̆ מ¿ מ∆
ָחן ָערּוך¿ (יו"„ סי'  ל¿ ֻ ׁ̆ ב…ָ‡ר ּב¿ מ¿ ן, ּכַ ין ּכ≈ ƒ„ּ‰ַ ˙ ּלּוי ֲעָריו… ƒ‚ ָר‡ ּ„¿ יז¿ ƒָזָר‰ ַוֲ‡ב ‰„ָ ֲעבו… ַ„ּ
ָ„‰ ָזָר‰  ין ֲעבו… ƒ„ּ …לו ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ ן ּבָ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ ֈ(ם, ס"˜ י ָ ׁ̆ ˘"ך ( ‰‚"‰) ּוב¿ ˜נז סעי' ‡ ּב¿

 ‡ ּלָ ינו… ‡∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמר  ׁ̆ לו… ≈ּ̃ ַע ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒף מ‡ַ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ר (ְלֵעיל סי' צד, צה). ‡∆ ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒר נ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ ּכַ ַמּמָ
ן. ין ּכ≈ ƒ„ּ‰ַ ן ם ּכ≈ ָ„‰ ָזָר‰, ּ‚ַ ֲעבו… ָר‡ ּ„ַ יז¿ ƒב‡ֲ

ים  ƒר ב¿ עו… ָ„‰ ָזָר‰, ו¿ ים ַלֲעבו… ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆  ‰ ּמָ ≈‰ , ָל‰ זו… ָ ׁ̆ מ¿ מ∆ ים ּב¿ ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒל ַ‰ּמ ן, ּכָ ם ּכ≈ ƒ‡ ו¿
ָבר  יַח ּוכ¿ ƒ ׁ̆ ‰ּו ּוָמ ּיָ ƒל ּלּו ָ‰ָי‰ ָב‡ ‡≈ ƒ‡ ף‡ַ ר, ו¿ ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ּסּוָר‡ ּ„¿ ƒ‡ ַעל ‰ ז∆ ּבָ
ַב„  ּל¿ ƒיָ‰, מ ∆̇ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ י ַ‰ ≈ּ̃ ל ֻח ם ּכָ ָּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ מ∆ ים ּב¿ ƒׂ̆ ָ‰יּו עו… ‰, ו¿ ֻ‡ּלָ ַמן ַ‰ּ‚¿ יַע ז¿ ƒ‚ּ ƒ‰
ָ‡סּור  ָ‰ָי‰  ם,  ָּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ מ∆ ַח˙  ַּ̇ ∆ ׁ̆ ָזָר‰   ‰„ָ ָ‰ֲעבו…  ˙ ∆‡ ר  ַבע≈ ל¿ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ָעו… ∆‰ ˙ו…  ‡ו…
ָבר  ַלּ„ָ י‡ּו˙  ƒ̂ מ¿ ין  ≈‡ ַ‡ך¿  ר,  ַיֲעבו… ַ‡ל  ו¿  ‚ ָ‰ר≈ י≈ ¿„ּ ּסּוָר‡  ƒ‡ ּב¿ ם  ָ̇ כּו ַמל¿ ּב¿ ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿

ֈ‰ָר ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ל∆ ∆ ׁ̆ מ¿ מ∆ ן ּב¿ ‰ כ≈ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆



ם ַלֲע בֹוָדה ָזָרה, ְועֹוְבִרים ָּבֶזה ַעל ִאּסּוָרא ְּדֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור"
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‰ ָ ׁ̆ י בּו ƒל ים ּב¿ ƒַרֲעמ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆  ‰ יָמ‰ ַעל ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ≈ּ̇
˙ ˙ו… ַר„ ַ‰ּ„ָ ¿ׂ̆ ƒמ ם ּב¿ ם ָמ˜ו… ים ָל‰∆ ƒנ ¿̇ ּל…‡ נו… ∆ ׁ̆ ַעל 

ָל‰,  ָ ׁ̆ מ¿ ים ַעל ַ‰ּמ∆ ƒַרֲעמ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆  ,‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ לּוי מ≈ ב ּ‚ָ ָּ̇ כ¿ ƒם מ ס≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ָ ׁ̆  ‰ יז∆ ≈‡ ‰ ז∆ ו¿
ים  ƒ ׁ̆ ּבו… יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ י,  ƒּ̇ ַמ‰¿ ָ̇ ו¿  .˙ ˙ו… ָ„ּ‰ַ ַר„  ¿ׂ̆ ƒמ ּב¿ ם  ָמ˜ו… ם  ָל‰∆ ים  ƒנ ¿̇ נו… יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ ַעל 
 ‰„ָ ֲעבו… י  ≈„ ב¿ עו… ‡י  ַוּ„ַ ּב¿  ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ָר„,  ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ס  נ≈ יּכָ ƒל ים  ƒ̂ ַ‡ּמ¿ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ם  ס≈ ַפר¿ ל¿
יָון  כ≈ י, ּ„¿ ל≈ ‰ּו ָ‡ז¿ י¿ ַ̇ ּטָ ƒ ׁ̆ ל¿ ƒ„ּ ‡ ּלָ ם. ‡∆ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ י ƒפ ּוף, ַ‡ף ל¿ ּ̇ ƒ ׁ̆ ים ּב¿ ƒנ ל ּפָ ָזָר‰ ַעל ּכָ
ָבר  ּכ¿ ן  ּכ≈ ם  ƒ‡ ָ„ָבר,  ˙ו…  ‡ו… ל¿ ר  ˜ו… ַ‰ּמָ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ַ‰ּמ∆  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿ פּו  ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆
 ‡ ≈̂ ָבר ַ‰ּיו… ָכל ּ„ָ ם ּב¿ ף ּ‚ַ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּ‰ ל¿ יּנָ ƒמ ‡ ָ̃ ין ַנפ¿ ˙ּו ‡≈ ָ„‰ ָזָר‰, ו¿ פּו ַלֲעבו… ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰

ַלן. ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל ‡ מ≈ ן ַ‰ּטָ ƒמ

ֶרק ד פֶּ

[ˆט]

יָנ‰ ƒ„ „ּו˙ ַ‰ּמ¿ ַיּס¿ ¿̇ ƒ‰ ˙ָרַז ַ‰כ¿ ּב¿
‰ ם ַעל ז∆ ַ̇ ‰ ָח ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ׁ̆ ַ‚ם ר…‡ יָר‰, ו¿ ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒי מ ר≈ ב¿ ƒ„ּ בּו ¿̇ ּכָ

ם  ָ ׁ̆  ,‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ּבַ יָנ‰  ƒ„ ַ‰ּמ¿ „ּו˙  ַיּס¿ ¿̇ ƒ‰ ַעל  מּו  ס¿ ר¿ ƒּפ ∆ ׁ̆ ָרָז‰  ַ‰ַ‰כ¿ ּב¿ ∆ ׁ̆ י,  ƒּונ‡ ר¿ ∆‰ ּוב  ׁ̆
 .˙ ˙ו… ל ַ‰ּ„ָ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ˙ מו… ˜ו… ר ַעל ַ‰ּמ¿ מו… ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָל‰  ָ ׁ̆ מ¿ ַ‰ּמ∆ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ רּו פ≈ בּו ּב¿ ¿̇ ּכָ
 ˙ מו… ˜ו… ל ַ‰ּמ¿ ˙ ּכָ ∆‡ „ ַ‡ּב≈ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆ ַנ‡י  ¿ּ̇ ּ‰, ַעל  ָ̇ „ּו ַיּס¿ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆ ּב¿ רּו פ≈ ַרז ּב¿ ן ‰ּוכ¿ ם ּכ≈ ƒ‡
 ˙ מו… ˜ו… "מ¿ ם  ָ̇ ‡ו… ‡ּו  ר¿ ָ̃ ם  ַ‚ּ ָרם,  מ¿ ָ ׁ̆ ל¿  ‰ ַרּבָ ¿„ּ‡ַ  ‡ ּלָ ∆‡ ם,  ƒי ַ‰ּ‚ו… ם  ָ ׁ̆ „ּו  ָעב¿ ∆ ׁ̆
י  ָ‰ו≈ ָב„,  ל¿ ƒּב זו…  ָרָז‰  ַ‰כ¿ ן  ּכ≈ ם  ƒ‡  .˙ ˙ו… ָ„ּ‰ַ ל  ּכָ ין  ּב≈ ָלל  ּכ¿ ˜ּו  ּל¿ ƒח ל…‡  ו¿ ים",  ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃
ַעל  ו¿ צח).  סי'  (ְלֵעיל  ר  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒנ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ים  ƒנ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ּוף  ּ̇ ƒ ׁ̆ ּב¿ מּוָר‰  ¿‚ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו…

.‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ׁ̆ ם ר…‡ ם ּ‚ַ ַ̇ ָרָז‰ זו… ָח ַ‰כ¿

י  ƒין ֲ‡נ מו… (‡≈ ¿ ׁ̆ ם  ָ ׁ̆ ירּו  ƒּכ ז¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ „ּוַע,  ‡ ַ‰ּיָ מ≈ ן ַ‰ּטָ ֲחזו… ˙ ּבַ ל∆ ח∆ ¿̇ ָרָז‰ ַמ ּ‰ ַ‰ַ‰כ¿ ָ̇ ‡ו… ו¿
 ‰ ַ‰ּז∆  ‡ מ≈ ַ‰ּטָ ן  יו… ָ‰ַרע¿  ˙ ∆‡ ˙רנ"ו  ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒּב י‡  ƒ̂ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ב),  ָ̇ ַ‰ּכ¿ ַעל  מו…  ¿ ׁ̆  ˙ ַ‰ֲעלו… ל¿  ‰ ∆̂ רו…

י  ƒ̇ ≈‡ ל¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  ,‰ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒּוב˙ ּכ¿ יָר‰  ƒפ ּוכ¿ ינּו˙  ƒמ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ם  ַ‚ּ יָנ‰.  ƒ„ ַ‰ּמ¿ ַמ˙  ָ̃ ַלֲ‰
 ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒר ַ‰ּמ‡ָ ¿ ׁ̆ י  י‚≈ ƒ̂ ין נ¿ ָרָז‰, ּב≈ ּ‰ ַ‰ַ‰כ¿ ָ̇ ם ַעל ‡ו… ַ̇ ‰ ָח ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ׁ̆ ר…‡ יָ‡ם. ו¿ ƒַלֲ‰ב
ל  ∆ ׁ̆ רו…  כ¿ ƒז ּול¿ מו…  ¿ ׁ̆ ƒל ינּו˙,  ƒמ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ַעל  מּו  ¿̇ ָח ∆ ׁ̆ ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡‰ָ ו¿ ים  ƒינ ƒּמ‰ַ ל  ∆ ׁ̆
ים,  ƒיע ƒ‚ּים ַמ ƒָבר יָכן ַ‰ּ„¿ ‰ ַע„ ‰≈ ּז∆ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ƒן י נ≈ ּבו… ¿̇ ƒַלן. ַ‰ּמ ¿̂ י ƒּוַע ַרֲחָמָנ‡ ל„ ‡ ַ‰ּיָ מ≈ ַ‰ּטָ

"ַהּׁשַֹחד ֶהָעצּום ֶׁשל ָהָרצֹון ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַמְלכּות ַהִּמיִנים, ְלַסּמֹות ָהֵעי
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ָכל  ם ּב¿ ƒיַני ˙ ָ‰ע≈ ַסּמו… ים, ל¿ ƒינ ƒכּו˙ ַ‰ּמ ַמל¿ ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ן ל¿ ל ָ‰ָרˆו… ∆ ׁ̆ ָעˆּום  ַח„ ‰∆ … ׁ ּ̆ ‰ַ

 ׁ̆ יַמ˙ ָ‰ר…‡ ƒ̇ י ֲח ≈„ ינּו˙, ַעל י¿ ƒי ַ‰ּמ ≈ ׁ̆ ר¿ ָ ׁ̆ ָכל  ‰ ּב¿ ָס‰ ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ נ¿ כ¿ ƒנ ָפןֈ ו¿ ‡ו… ַפן ו¿ ‡ו…

ם. ַרח≈ ‰, „' י¿ ח∆ ין מו… ≈‡ ָחם, ו¿ ּכ… ƒמ ‡ ַ‰ּבָ

[˜]

ָעם, ים ּבָ ƒ ׁ̆ ַלֲח ל ַ‰מ¿ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ƒּפ ‰ ∆̂ פ¿ ƒל י ב∆ ∆‰

ו… ּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒּל…‡ מ ∆ ׁ̆ ם  ַּ̇ ח¿ ‰ נ∆ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ׁ̆ ל ר…‡ ∆ ׁ̆ מו…  ¿ ּׁ̆ ∆ ׁ̆

 ,‰ ך¿ ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ˙ו… ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ ר≈ ‰ י¿ יז∆ י ‡≈ נ≈ ָ‡ז¿ ים ּב¿ ƒ ׁ̆ ַלֲח ּמ¿ ∆ ׁ̆ י,  ƒּ̇ ַמע¿ ָ ׁ̆  „ ּ‚ו… ר¿ י ַ‰ּפַ ר≈ ֲ‡חו… ּומ≈
 ‰ ∆̂ פ¿ ƒל י ב∆ ∆‰ . ו¿ ו… ּ̇ ע¿ ַ„ּ ƒּל…‡ מ ∆ ׁ̆ ˙ו…  מּו ‡ו… ¿ּ̇ ƒח ‡ ּלָ ∆‡ ,‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ׁ̆ ‰ ר…‡ ם ַעל ז∆ ַ̇ ּל…‡ ָח ∆ ׁ̆

ל  ב≈ ≈̇ י  נ≈ ל ּפ¿ ָח‰ ַעל ּכָ ל¿ ¿ ׁ̆ ƒָרָז‰ נ ּ‰ ַ‰ַ‰כ¿ ָ̇ ‡ו… ∆ ׁ̆ יָון  ים, ּכ≈ ƒ ׁ̆ ַלֲח ן ַ‰מ¿ ָ̇ ל ‡ו… ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ƒּפ

 ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ַעל   ‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ יַמ˙  ƒ̇ ֲח ים  ƒ‡ רו… ָ‰ָעם  ָכל  ו¿  , פו… סו… ַע„  ו¿ ָלם  ָ‰עו… ף  ּסו… ƒמ

יַע  ƒ„ ‰ו… ל…‡  ַ‡ַח˙  ַעם  ּפַ ַ‡ף  ו¿ ַלן.  ¿̂ י ƒל ַרֲחָמָנ‡  ר  ָּ̃ ƒע ּבָ יָר‰  ƒפ ַ‰ּכ¿ ו¿ ינּו˙  ƒּמ‰ַ ו¿ ָזָר‰ 

יַע ‰ּו‡  ƒ„ ‰ ַ‰ּמו… ַרּבָ ¿„ּ‡ַ ‡ ּלָ ∆‡ , ָמ˙ו… ּכָ ל…‡ ַ‰ס¿ ‰ ּב¿ ָ‰ָי‰ ּז∆ ∆ ׁ̆  , ּלו… ∆ ׁ̆ יַע  ƒ„ ן ַ‰ּמו… ו… ּ̇ ƒע ּב¿

ם  ˙ו… יו… ין ‡ו… ƒר ו… ּ̃ ∆ ׁ̆ ָרָז‰  ם ַ‰ַ‰כ¿ ˙ו… יו… ל ‡ו… ∆ ׁ̆ יָ„ם,  ם ‡≈ יו… ָח‰ ּב¿ מ¿ ƒׂ̆ ן ו¿ ו… ׂ̆ ָׂ̆  ‡ ָמל≈

ָמ‡ּו˙. ¿̂ ָ‰ַע

י  ≈„ ‰, ּכ¿ ים ז∆ ƒל ב¿ יָנם סו… ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ ר≈ ‰ י¿ יז∆ י ‡≈ נ≈ ָ‡ז¿ ים ּב¿ ƒ ׁ̆ ַלֲח ּמ¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ַח ַ‰ּלַ ע ּב¿ ַ̂ ּוַמ‰ ּב∆
יָמ‰  ƒ̇ ַ‰ֲח ַח˙  ֻמּנַ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ָכל  י  ינ≈ ע≈ ל¿ ם  ƒ‡  ,‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ך¿  ˙ו… ל¿ ָבָבם  ל¿ ם  ַ‚ּ יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל¿

ָלם.  ָבעו… ַמָחָ‡‰  ּום  ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ר,  ָּ̃ ƒע ּבָ יָר‰  ƒפ ּוכ¿ ָזָר‰   ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ַעל   ‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ל  ∆ ׁ̆

יָמ‰  ƒ̇ ל ֲח ב≈ ≈̇ י  נ≈ ל ּפ¿ ַח ַעל ּכָ לו… ¿ ׁ̆ ƒּו ל‡ יך¿ ל…‡ ָיר¿ ם, ָ‰‡≈ י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ˙ ּכ¿ מ∆ ם ָ‰‡¡ ƒ‡ ם ַ‚ּ

 ˙ פ∆ ֻזּי∆ מ¿ יָמ‰  ƒ̇ ֲח ּו  ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ָלם  עו… ּבָ יָע‰  ƒ„י ƒּב ָנם  לו… ¿̃  ‰ ּל∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒי  ‡ ּמָ ∆ ׁ̆ ּו˙,  ׁ̆ ר¿ ƒב ּל…‡  ∆ ׁ̆

 .‰ ּז∆ ƒמ „ ַפח≈ ם ל¿ ין ָל‰∆ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ יָע‰ ּבַ ƒ„ ם י¿ ‡י ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ּו˙. ֲ‡ָבל ַוּ„ַ ׁ̆ ר¿ ƒּל…‡ ב ∆ ׁ̆

ָר‡,  ַפן נו… ‡ו… ך¿ ּב¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ∆‡ ˙ ∆̂ ָנ‡∆ ָרָז‰ ַ‰מ¿ ּ‰ ַ‰ַ‰כ¿ ָ̇ ‰ ַעל ‡ו… יַמ˙ ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ƒ̇ ַוֲח

י  ≈„ ַעב¿ ו¿ ָעם  ר¿ ּזַ ƒמ ָיסּוף  ל…‡  ָרּ‰  כ¿ ƒז ו¿ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙ פּוˆו… ¿ּ̇ ָכל  ּב¿ ַמֲעָמָ„ּ‰  ַעל  ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒּ̇

יָנם  ים ‡≈ ƒַעּט ַ‰ּמ¿ י ‰'  ≈‡ ר¿ ƒי ל¿ ‡י  ַ ׁ̆ ֲח ּבַ ים  ƒ ׁ̆ ַלֲח ׁ̆ ַ‰מ¿ ַלַח ו¿ ‰ּו,  ֲ‰ַ„י¿ ּבַ ָלָמ‡  ¿ ׁ̆ ָנן  ַרּבָ

ל ָורּוַח. ב∆ י ‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ‡ ּלָ ∆‡

לַסּמֹות ָהֵעיַנִים ְּבָכל אֹוַפן ְואֹוָפן... ְוִנְכְנָסה ָהֲאֻגָּדה ְּבָכל ָׁשְרֵׁשי ַהִּמינּות"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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ֶרק ו פֶּ

‰ רח"ל ּל∆ ≈‡‰ָ ˙ רו… ׁ̆ ַעל ָ‰ֲעב≈ ָענ≈ ≈‰ ˙ ל¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר≈ ַחב¿ ָח„ מ≈ ָכל ‡∆ ‰ ל¿ ו∆ ָ ׁ̆ ין  ƒ„ּ

ים  ƒָבר ¿„ּ) '˙ ים יּוַמ˙ ַ‰ּמ≈ ƒ„ ‰ ע≈ ָ̆ ל… ¿ ׁ̆ ים ‡ו…  ƒ„ ם ע≈ ƒַני ¿ ׁ̆ י  ƒַעל ּפ' ,(:‰) ˙ ˙ ַמּכו… כ∆ ַמּס∆ ּוב¿
י  ƒכּו', ַרּב ‰ ו¿ ָ̆ ל… ¿ ׁ̆ ƒּוב ּב˙ ַרט ַ‰ּכָ ‰ פ≈ ם, ָלּמָ ƒַני ¿ ׁ̆ ƒּו˙ ּב„ ˙ ָ‰ע≈ מ∆ ּי∆ ַ̃ ¿̇ ƒם מ ƒ‡" ,(יז, ו
ינו…  ƒ„ּ  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ָעָליו,  יר  ƒֲחמ‰ַ ל¿  ‡ ּלָ ל, ‡∆ ≈̃ ‰ָ ל¿ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ָב‡ ַ‰ ל…‡  ר,  מ≈ יָב‡ ‡ו… ƒ̃ ֲע
ָר‰, ַעל  י ֲעב≈ ר≈ ב¿ עו… ָר‰, ּכ¿ י ֲעב≈ ר≈ ב¿ עו… ל ל¿ ּפָ ט¿ ƒּוב ַלּנ˙ ׁ̆ ַ‰ּכָ ן ָעַנ ם ּכ≈ ƒ‡ ּלּו, ו¿ ‡ ָב‡≈ ≈̂ ּיו… ּכַ
‡ן.  ָו‰", ַע„ ּכָ ¿̂ ƒי מ ≈ׂ̆ ע… ָו‰, ּכ¿ ¿̂ ƒי מ ≈ׂ̆ ע… ל ל¿ ּפָ ט¿ ƒָכר ַלּנ ָׂ̆ ם  ּל≈ ַ ׁ̆ ‰ י¿ ַכּמָ ‰ ו¿ ּמָ ַ‡ַח˙ ּכַ
„ּו˙  ָ‰ע≈  ˙ מ∆ ּי∆ ַ̃ ¿̇ ƒמ ¿„ּ יָון  כ≈ ¿„ּ „ּו˙,  ָ‰ע≈ ל¿ י  י„≈ ƒמ י  נ≈ ¿‰‡ַ ל…‡  י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  „ ָ‰ע≈  ‰ ז∆  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿
ינו…  ƒ„ּ ם  ָמ˜ו… ל  ּכָ ƒמ לּום,  ּכ¿ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ  ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿ ין  ≈‡ ו¿  ,‰‡ָ מ≈ ּכ¿ י  ר≈ ¿ּ̇ י  ָ‰ו≈ ם,  ƒַני ¿ ׁ̆ ƒּב
ל  ּפַ ט¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ֲעבּור  ּבַ ם,  י‰∆ ƒּפ ַעל  „ּו˙  ָ‰ע≈  ˙ מ∆ ּי∆ ַ̃ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ ָ‰ע≈ מו…  ּכ¿  , ׁ̆ נ∆ ָ‰ע… ˙ו…  ‡ו… ּב¿

‡ּוָמ‰. יו מ¿ ָׂ̆ י ַמֲע נ≈ ָל‡ ַ‡‰¿ ם, ַ‡ף ּ„¿ ∆‰ ּמָ ƒָנ‰ ע מ¿ ƒנ ם ו¿ י‰∆ ֲ‡ל≈

ל  ּפָ ט¿ ƒינו… נ ≈‡ ∆ ׁ̆  ,˙ ס∆ נ∆ ˙ו… ַ‰ּכ¿ י ‡ו… ר≈ ין ַחב¿ ר ּב≈ ˙ ָחב≈ יו… ¿‰ ƒל ל ּפַ ט¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ן ּב¿ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ
ר  חו… ב¿ ƒים ל ƒיכ ƒר ¿̂ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ י ַ‰ח…˜  ƒפ י ל¿ ƒּכ ,‰ ּז∆ ƒר מ ≈̇ ‡ יו… ּלָ ָב„, ‡∆ ל¿ ƒָר‰ ּב י ָ‰ֲעב≈ ר≈ ב¿ עו… ל¿
ָכל  ּב¿ ָלל  ּכ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ים  ƒל כו… י¿ יָנם  ≈‡ ‰ ז∆ י  ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים,  ƒר ַ‰ֲחב≈ ל  ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒּמ‰ַ ˙ו…  ‡ו…
ם,  ים ‰≈ ƒר ָּ̃ ƒם ע ּלָ ן ּכֻ ם ּכ≈ ƒ‡ ים, ו¿ ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ יָר‰ ּבַ ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒי ַ‰ּמ ≈ּ̃ ֻח
 ‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ˙ ָר‡ו… ˙ ַ‰ּנו… רו… ׁ̆ ָ‰ֲעב≈ נ∆ ע… ‰ ּב¿ ו∆ ָ ׁ̆ ם  ּלָ ין ּכֻ ƒ„ּ ∆ ׁ̆  ˜ ין ָספ≈ ≈‡ ָב„, ו¿ ל¿ ƒל ּב ּפָ ט¿ ƒל…‡ נ

יל. ע≈ ר ל¿ ּכָ ז¿ ƒּנ ם, ּכַ ƒַני ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ינו… ּכ¿ ƒ„ּ ∆ ׁ̆ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ „ ָ‰ע≈ ר מ≈ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ַלן,  ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל

ע ָ ׁ̆ ‰ ָ‰ָר ∆ׂ̆ עו… ∆ ׁ̆  ˙ רו… ָכל ָ‰ֲעב≈ ˜ ּב¿ ל∆ ׁ̆ לו… ח≈ ע י∆ ָ ׁ̆ ר ָלָר ַחּב≈ ¿̇ ƒּמ‰ַ

 ‰ ז∆ ו¿ ע",  ָ ׁ̆ ָלָר ר  ַחּב≈ ¿̇ ƒּ̇ "ַ‡ל  ¿„ּ ָנ‰  ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ַעל  ב  ַ̇ ּכָ מ"ז)  פ"‡   ˙ (ָ‡בו… ָנ‰  יו… ינּו  ָ‰ַרּב≈ ו¿
ם]  ƒ‡] ָחמּור  ∆‰ ‡ ט¿ ַ‰ח≈ י  ƒּכ  , ˙ו… מו… ּכ¿ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ָ‚ּ  ׁ̆ נ∆ ע… ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ " : ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ נו…  ו… ׁ̆ ל¿
ׁ̆ לו…  ע, י∆ ָ ׁ̆ ‰ ָ‰ָר ∆ׂ̆ עו… ∆ ׁ̆  ˙ רו… ָכל ָ‰ֲעב≈ ‰ ּב¿ ָר‰ ַ‡ַח˙, ֲ‡ָבל ז∆ ‰ ֲעב≈ ָׂ̆ , ָע ע ּבו… ַ ׁ̆ ּפָ
ים  ƒם ָיָ„יו ֲ‡סּור ƒ‡ ים ו¿ ƒים ַוֲעˆּומ ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒים ַרּב ƒ‡ֲחָט ‰ ∆ׂ̆ ‡ עו… ָ̂ מ¿ ƒנ ם, ו¿ ∆‰ ˜ ּבָ ל∆ ח≈
ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆  ,„ ֻנּ‚ָ נו… מ¿ כ≈ ¿ ׁ̆ ‡ ּו ט≈ י ‰ּו‡ חו… ƒּכ , נו… כ≈ ¿ ׁ̆ ƒי ל ‡ו… ע ו¿ ָ ׁ̆ י ָלָר ‡ו… ם, ו¿ ∆‰ ‰ מ≈ נ∆ ¡‰ ל…‡ נ∆ ו¿
ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒים, ַ‡ף ַעל ּפ ƒע ָ ׁ̆ ˜ ָלר¿ ּב≈ ַ„ּ ƒל ַ‰ּמ ˜ ל, ‚), ּכָ ר∆ ן (ּפ∆ ָ̇ ר' ָנ ¿„ּ ˙ ָ‡בו… ׁ̆ ּב¿ ָר פ… ‰ּו‡ מ¿
י  ƒּפ ַעל  ַ‡ף  ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ַל  ˜ ּב≈ ַ„ּ ƒּמ‰ַ ו¿ ם,  ָב‰∆  ‡ ≈̂ ּיו… ּכַ ָכר  ָׂ̆ ל  ט≈ נו… ם,  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע ּכ¿  ‰ ∆ׂ̆ עו…
נּוַכל  ו¿  . ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ עכ"ל  ם",  ָב‰∆  ‡ ≈̂ ּיו… ּכַ ָכר  ָׂ̆ ל  ט≈ נו… ם,  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע ּכ¿  ‰ ∆ׂ̆ עו… ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆

"ְוָכל ַחְבֵרי אֹוָתּה ַהְּכֶנֶסת ... ֵהָּמה ֻׁשָּתִפים ְּבִאּסּור ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ְוַהַּי



69

ן  ר ּב∆ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ‰ּו‡  ˙, ו¿ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר≈ ים ַחב¿ ƒׂ̆ ֲע ּלּו ַ‰ּנַ ל ‡≈ ל ּכָ ∆ ׁ̆ יָנם  ƒ„ּ ,‰ ּז∆ ƒן מ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ל¿
ֈר מ∆ ל ָוח… ַ̃ ל  ∆ ׁ̆ נו…  ּב¿

ֶרק ז פֶּ

[‡˜]

ָר‰, ו… ּ̇ מּוָר‰ ּבַ יָר‰ ‚¿ ƒפ ‰ ּכ¿ ז∆ ׁ̆ ּבָ י ַעּכּו"ם, י≈ ≈ּ̃ ים ֻח ƒ̃ ¿̃ ח… ַ‰מ¿
ר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ יָנ‡ ּ„¿ ƒ„ּ ם ∆‰ ך¿ ּבָ ּיָ ַ ׁ̆ ו¿

י  ינ≈ ƒ„ ּב¿ ן  ≈‰ ָבר,  ָ„ּ ָכל  ּב¿ ם  י‰∆ ≈ּ̃ ֻח ל¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙ ∆‡ ף  ָלכו… ַעּכּו"ם  י  ≈ּ̃ ֻח ים  ƒ̃ ¿̃ ח… ַ‰מ¿
ם,  ָ̇ ים ‡ו… ƒ̇ ר¿ ָ ׁ̆ ים ַ‰מ¿ ƒנ ַ„ּיָ ים ו¿ ƒנ ם ַרּבָ ׁ̆ ָל‰∆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַ‡ף  ∆ ׁ̆  ˙ ˙ ַוֲעָריו… ו… ׁ̆ ָפ ˙ ּונ¿ נו… ָממו…
 ˙ ∆‡ י  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿ ים  ƒב ז¿ עו… ָנ‰  ַכּוָ ּוב¿ ַעּכּו"ם,  י  ≈ּ̃ ֻח ּב¿ ַר˜  ים  ƒ̂ רו… ם  י‰∆ ט≈ ּפ¿ ¿ ׁ̆ ƒמ ּב¿ ֲ‡ָבל 
ֲ‡ַו˙  ַּ̇ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב  ˙ ‡ו… ּכָ ר¿ ע∆ ּבָ ך¿  ֲ‰לו… מ≈ ר  ≈̇ יו…  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ רּוַע  ָ‚ּ  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ
רּוף  ח≈ ‡ ּכ¿ ּלָ ינו… ‡∆ ן, ‡≈ מו… ֲ‡ַו˙ ַ‰ּמָ ַּ̇ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ˙ ‡ו… ּכָ ר¿ ע∆ ך¿ ּבָ ל≈ ‰ו… ∆ ׁ̆ ּלּו ּכ¿ ƒ‡ ¿„ּ , נו… ָממו…

. ׁ̆ ּ„ּוף ַמּמָ ƒ‚ רּוף ו¿ ‰ ‰ּו‡ ח≈ ן, ֲ‡ָבל ז∆ יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ַכ"ף ּ„ּוף ּב¿ ƒ‚ ו¿

ל…‡  ים, ו¿ ƒינ ƒ„ּ‰ַ ַטּוּו ַעל ¿̂ ƒַח נ י נ… נ≈ י ב¿ ƒָו‰, ּכ ¿̂ ƒמ ‰ ז∆ ין ּבָ ƒמ ּי¿ ַ̃ ן, מ¿ ין ּכ≈ ƒׂ̆ ˙ ָ‰עו… ָ‰ֻ‡ּמו… ו¿
ין  ƒר ¿„ ∆‰ ‰ (ַסנ¿ ָ̇ י ƒב מ ָר‰ ַחּיָ ו… ּ̇ ˜ ּבַ ס≈ י ָ‰עו… ‰, ּ‚ו… ַרּבָ ¿„‡ַ ‰, ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ‰ַ ˙ לּו ‡∆ ּב¿ ƒ̃
ין  ƒמ ּי¿ ַ̃ ּומ¿ ָלם,  כ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿ ים  ƒינ ƒ„ּ ם  ָל‰∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָכ‰,  ּכָ ַעל  ַר˜  ַטּוּו  ¿̂ ƒנ ן  ּכ≈ ם  ƒ‡ נט.), 

ל  ּכָ ƒמ ‰ ֲחרּו ָבז∆ ב¿ ƒנ ‰, ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ‰ַ ˙ לּו ‡∆ ּב¿ ƒּ̃ ∆ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָו‰. ֲ‡ָבל י ¿̂ ƒּמ‰ַ ‰ ז∆ ּב¿
 ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ַעּכּו"ם,  י  ≈ּ̃ ֻח ם  ָל‰∆  ˜ ≈̃ ח… ל¿  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ ים  ƒַבֲעט מ¿ ם  ƒ‡ ו¿ ים,  ƒַעּמ‰ָ
ּסּוָר‡  ƒ‡ ,„ָב ל¿ ƒָין ּב נ¿ ƒע‰ָ ‰ ז∆ ׁ̆ ּבָ ּי≈ ∆ ׁ̆ ‰, ּוָברּור  ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ מּוָר‰ ּבַ יָר‰ ‚¿ ƒפ ‡י ּכ¿ ַוּ„ַ
מו…  ּכ¿  , ך¿ ּכָ יָנם  ƒ„ּ ∆ ׁ̆  ,‰ ז∆ ּבָ  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ָ‰ֲ‡ח≈ ים  ƒסּור‡ֲ‰ָ ַב„  ּל¿ ƒמ ר,  ַיֲעבו… ַ‡ל  ו¿  ‚ ָ‰ר≈ י≈ ¿„ּ
ים  ƒּ̃ ֻח ָ„‰ ּב¿ ַיּס¿ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ ּ‰ ַ‰ּכ¿ ָ̇ י ‡ו… ר≈ ָכל ַחב¿ ָל‰ (עי' סי' עו, פח, צח). ו¿ ַמע¿ י ל¿ ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆
 ‰ ָבז∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַע˙  ַ„ּ‰ַ ַעל   ‰ ֲעל∆ ַ‰ּיַ ו¿  ,‰ ַ‰ּז∆ ָר‡  ַ‰ּנו… ּסּור  ƒ‡ ּב¿ ים  ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆  ‰ ּמָ ≈‰ ,‰ ּל∆ ≈‡‰ָ

ם. ∆‰ ּמָ ƒף ע ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ל¿ ≈ּ̇ ∆‰ ‰ יז∆ ≈‡

ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ל¿ ח"ו  ך¿  ר∆ …̂ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ רּו פ≈ ּב¿ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ר  ≈̇ יו… רּוַע  ָ‚ּ  „ עו… ֲ‡ָבל 
 ı ר∆ ∆‡ ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙ ל∆ ∆ ׁ̆ מ¿ מ∆ ּו  ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ּב¿  ‡ ≈̂ יו…  ׁ̆ ָר פ… ּומ¿ ָלל,  ּכ¿  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ס∆ נ∆ ּכ¿ ּבַ ∆ ׁ̆ ים  ƒּי ƒ̇ ַ‡ף ַ‰ּ„ָ ָר‰. ו¿ ו… י̇  ≈ּ̃ ֻח יָנ‰, ל…‡ ּב¿ ƒ„ י מ¿ ≈ּ̃ ֻח ׁ̆ ַר˜ ּב¿ ∆„… ּ̃ ‰ַ

א ַהֶּזה, ְוַהַּיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשִּיְהֶיה ָבֶזה ֵאיֶזה ֶהֵּתר ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעָּמֶהם"
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ח…˜  ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ַר˜  ים  ƒר מ¿ ‰, ‡ו… ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ נּו  ≈̇ ָר ו… ּ̇  ˙„ָ ל¿ ַע  ≈‚ ַ‰ּנו… ָין  נ¿ ƒע  ‰ יז∆ ם ‡≈ ָ ׁ̆
ָר‰,  ו… ּ̇ י ַ‰ ינ≈ ƒ„ּ ˙כּו ז¿ ƒים ּב ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ָלל  ם ּכ¿ ָ ׁ̆ ַמר  ר לו… ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ‡, ו¿ ּיָ ƒ̂ ַר‡ ¿̃ עמו… ∆„ּ‰ַ
יָר‰  ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒל מ ∆ ׁ̆ יָנ‰  ƒ„ ‡ מ¿ ּלָ ָר‰, ‡∆ י ˙ו… ƒל יָנ‰ ּב¿ ƒ„ י‡ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ‰ּו מו… ּל¿ ‰ ּכֻ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆
ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆  ,‰ ּז∆ ƒמ ‰‡ָ ל≈ ‰ מ¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ל ַ‰ ּכָ ∆ ׁ̆ ין,  ƒע ¿„ ל יו… ַ‰ּכ… ַלן. ו¿ ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל
ם  כ∆ ּב¿ ם [ַעל] ַחר¿ ∆ּ̇ ‡ל ל‚, כו), 'ֲעַמ„¿ ≈̃ ז¿ ח∆ ַח (י¿ ו≈ …̂ ˙ּוב  ַ‰ּכָ ָר‰, ו¿ ל…‡ ˙ו… ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ל¿

ֈ יּ‰ַ ƒמ ¿̇ ƒּו', ּב ׁ̆ יָר ƒּ̇  ı ָ‰ָ‡ר∆ ו‚ו' ו¿

ֶרק ח פֶּ

[‰˜]

,„…‡ ˙" ָחמּור מ¿ ס∆ נ∆ ל ַ‰"ּכ¿ יָס‰ ‡∆ ƒנ ם ַ‰ּכ¿ ∆̂ ע∆
ָלם עו… ‰ּו ּבָ מו… ּל…‡ ָ‰ָי‰ ּכָ ∆ ׁ̆ ים  ƒינ ƒי˙ מ ‰ּו‡ ּב≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ל¿

ר  ≈̇ ּיו… ∆ ׁ̆ ַב„  ּל¿ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים,  ƒינ ƒמ י˙  ּב≈ ‰ּו‡   "˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י˙  "ּב≈ ˙ו…  ‡ו… ∆ ׁ̆ ‡י  ַ„ּ ּוַ  ‰ ז∆  ‰ ּנ≈ ƒ‰ ו¿
ין  ƒס ּנ¿ ּכַ ¿̇ ƒמ  ,˙ עו… ≈„ּ‰ַ ָכל  ל¿ ים  ƒמּור ¿‚ּ ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ו¿ ים  ƒינ ƒמ  ‰ ּמָ ≈‰ ָ‡חּוז  ים  ƒע ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ƒמ
ָכל  ו¿ ח"ו,  ָר‰  ו… ּ̇ ר  ַלֲע˜ו… ַפן  ‡ו…  ‰ יז∆ ≈‡ ּב¿  ˙ בו… ָ ׁ̆ ַמֲח ב  … ׁ̆ ַלח¿  , זו… ָע‰  ≈„ ּב¿ ם  ָ ׁ̆ ל¿
ם  י‰∆ ט≈ ּפ¿ ¿ ׁ̆ ƒּומ ם  י‰∆ ≈ּ̃ ֻח ל  ּכָ ם  ƒע י,  ƒּ̇ ל¿ ַ ׁ̆ מ¿ ַ‰ּמ∆ ּנּוס  ƒּכ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ל  ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ „ּו ַיּס¿ ¿̇ ƒ‰
ם  ָ ׁ ּ̆ ƒּומ  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ נּו  ≈̇ ָר ˙ו… ּב¿ מּוָר‰  ¿‚ יָר‰  ƒפ ּכ¿ ‰ּו‡  ל  ַ‰ּכ… ם,  י‰∆ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ו¿ ם  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע
 ı ָ‡ר∆ ָרט ל¿ פ¿ ƒָלם, ּוב ָכל ָ‰עו… יָר‰ ל¿ ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒט מ ≈ ׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒּנּוס, מ ƒּכ‰ַ ˙ ו¿ ƒי ˙ו… ַ‰ּבַ ‡ו… מ≈
ים  ƒ„ָל ַ‰י¿ ל  ּכָ ים  ƒ‡ ַטּמ¿ מ¿  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ˙ו…  ‡ו… מ≈ ים  ƒ‡ ¿̂ ַ‰ּיו… ּנּוך¿  ƒח‰ַ י  ≈ּ̃ ֻח ּוב¿ ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי
ים ר…ב  ƒ‡ ַטּמ¿ ם מ¿ י‰∆ ≈̇ ו… ּ̃ ֻח ם ו¿ י‰∆ נ≈ י¿ נ¿ ƒי ע ָ‡ר≈ ¿ ׁ̆ ƒַלן. ּוב ¿̂ י ƒיָר‰ ַרֲחָמָנ‡ ל ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒמ ּב¿
 ׁ̆ י„, ַמּמָ ƒר ָׂ̆ יר ָלנּו  ƒ̇ ‰ו… ם ל¿ ƒַמי ָ ׁ̆ י  ַרֲחמ≈ ין ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ים, ּו ƒל „ו… ם ַ‰ּ‚¿ ƒים ע ƒַטּנ ¿ּ̃ ָ‰ָעם ַ‰

.ı ָ„‰ ָ‡ר∆ ס¿ ּוָ ƒ‰ ם ּיו… ƒָלם מ עו… ‰ ּבָ ז∆ ינּו˙ ּכָ ƒי˙ מ ל…‡ ָ‰ָי‰ ּב≈

ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒינו… מ ≈‡ ‡ּוָמ‰ ו¿ ם מ¿ ָ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ינו… עו… ם ‡≈ ƒ‡ ָב„, ַ‡ף ל¿ ƒם ּב ָ ׁ̆ יָס‰  ƒנ ן, ַ‰ּכ¿ ם ּכ≈ ƒ‡ ו¿
כּו']  ן ו¿ פו… ˙ ˜טז.) [ָ‡ַמר ר' ַטר¿ ּבָ ַ ׁ̆ ָמָר‡ ( ¿‚ ƒב…ָ‡ר ּב מ¿ ‡…„, ּכַ ָלל, ‰ּו‡ ָחמּור מ¿ ם ּכ¿ ּמָ ƒע
י˙  ב≈ ל¿ ָנס  כ¿ ƒנ  , ו… ׁ̆ י ƒּכ‰ַ ל¿ ַ‡ֲחָריו   ıָר  ׁ̆ ָנָח ו¿  , ‚ו… ָ‰ר¿ ל¿ ַ‡ֲחָריו  ף  ≈„ רו… ָ‡ָ„ם  יּלּו  ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆
ין  ƒיר ƒַמּכ ים]  ƒינ ƒמ] לּו  ַ‰ּלָ ∆ ׁ̆ ים],  ƒינ ƒמ] ּלּו  ל ‡≈ ∆ ׁ̆ ן  י‰∆ ≈ּ̇ ָב ל¿ ָנס  כ¿ ƒנ ינו…  ≈‡ ו¿ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו…

ֈין ƒר פ¿ כו… ין ו¿ ƒיר ƒין ַמּכ י ע"ז] ‡≈ ≈„ ב¿ לּו [עו… ַ‰ּלָ ין, ו¿ ƒר פ¿ כו… ו¿

"ֲאָבל ְּבֵבית ִמיִנים... ָאסּור ְלַהִּציל ַעְצמֹו ָּבֶזה... ַּדֲאִפיּלּו ְסֵפק ֲח
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[˜ח]

ָנ‰ ם ַסּכָ ˜ו… מ¿ ƒם ּב ס ּ‚ַ נ≈ ּכָ ƒ‰ יבּו˙, ָ‡סּור ל¿ ƒ ׁ̆ ּלּוי ַוֲח ƒם ע ׁ̆ ָל‰∆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַפן  ‡ו… ּב¿

ר  ≈ּ̇ ּום ‰∆ ׁ̆ ין  ≈‡ ‡י ּ„¿ , ַוּ„ַ ׁ̆ ׁ̆ ַמּמָ פ∆ ּוַח נ∆ ּ̃ ƒין ּפ ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… יָנ‡, ּב¿ ƒ„ ים ל¿ ƒנ ל ּפָ ַעל ּכָ
ס  נ≈ יּכָ ƒל ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ ים,  ƒינ ƒמ י˙  ּב≈ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ˙ו…  ‡ו… ¿„ּ ָח‡  ¿̇ י ƒּפ‡ַ ר  ַלֲעבו… ַ‡ף 
י˙  ב≈ ָ‰רמב"ם ז"ל ּב¿ סי' ַהּקֹוֵדם) מ≈ י (ּבַ ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ מו…  ˙ו… ָ‡סּור, ּכ¿ ‡ו… ר¿ ƒף ל‡ַ , ו¿ כו… ˙ו… ל¿
ַלן,  ¿̂ י ƒל ַרֲחָמָנ‡  ך¿  ≈ ׁ̆ מו… ַ‚ם  ו¿ ר  ≈̇ יו… ָחמּור  ∆ ׁ̆ ים  ƒינ ƒמ י˙  ב≈ ּב¿ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ ַעּכּו"ם, 
י˙  ב≈ ּב¿ ָל‰  ַמע¿ ל¿ י  ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ּלּו ƒח ו¿  ˙ עו… ≈„ ּב¿ לּוי  ָּ̇ ‰ּו‡  ָנ‰,  ַסּכָ ם  ˜ו… מ¿ ƒּב ֲ‡ָבל 
ך¿  ר∆ יָ‚‰, ַעל ּ„∆ ƒר‰ֲ ל מ≈ ≈̂ ּנָ ƒ‰ ם ‰ּו‡ ַ‡ך¿ ל¿ ָ ׁ̆ יָס‰ ל¿ ƒנ ַ‰ּכ¿ ∆ ׁ̆ ‰ ‰ּו‡ ּכ¿ ל ז∆ ַעּכּו"ם, ֲ‡ָבל ּכָ
 ‰ ז∆ ין ּבָ ≈‡ ∆ ׁ̆  , ו… ׁ̆ י ƒּכ‰ַ ׁ̆ ל¿ ָנָח ‚ו… ו¿ ָ‰ר¿ ף ַ‡ֲחָריו ל¿ ≈„ רו… ∆ ׁ̆ ם),  ָ ׁ̆  ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָמָר‡ ( ¿‚ ƒרּו ּב ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆
י  ֻכּל≈ י ל¿ ם, ָ‰ו≈ ּלּוי ָל‰∆ ƒע יבּו˙ ו¿ ƒ ׁ̆ ַפן ֲח ‡ו… ם ‰ּו‡ ּב¿ ƒ‡ ם, ֲ‡ָבל יבּו˙ ָל‰∆ ƒ ׁ̆ ּלּוי ַוֲח ƒע

יל. ע≈ ‰ ל¿ ל ז∆ ב…ָ‡ר ּכָ מ¿ ר, ּכַ ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ּסּוָר‡ ּ„¿ ƒ‡ ָמ‡ ּב¿ ָעל¿

ר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ּסּוָר‡ ּ„¿ ƒ‡ ים ּב¿ ƒר ב¿ ˙", עו… ס∆ נ∆ ך¿ ַ‰"ּכ¿ ˙ו… יָס‰ ּב¿ ƒנ ם ַ‰ּכ¿ ∆̂ ע∆ ּב¿

לּוָכ‰,  מ¿ י  ר≈ ָׂ̆ ל  ∆ ׁ̆ יבּו˙  ƒ ׁ̆ ַוֲח ּלּוי  ƒע ם  ָל‰∆ ן  ≈ּ̇ י ƒל ם  ָ ׁ̆ ל¿ ים  ƒָנס כ¿ ƒּנ‰ַ ן  ּכ≈ ַעל  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ יָ‚‰,  ƒר‰ֲ מ≈ ל  ≈̂ ּנָ ƒ‰ ל¿ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ַ‡ף  ן  ּכ≈  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָ‡סּור  ∆ ׁ̆ ּסּוָר‡  ƒ‡ ‰ּו‡ 
ים  ƒנ ¿̇ נו… ו¿ בּוָע‰,  ¿ ׁ̆ ƒּב ם  ∆‰ ּמָ ƒע ר  ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ם  ּמָ ƒע ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿ ם,  ָ ׁ̆ ים  ƒכ ל¿ ַ‰‰ו… ּלּו  ≈‡
יָס‰  ƒנ ˙ ַ‰ּכ¿ ּלַ ƒח ¿̇ ƒָבר ּב ַלן, ּכ¿ ¿̂ י ƒלּוָכ‰ ַרֲחָמָנ‡ ל ּ‰ ַ‰ּמ¿ ָ̇ ‡ו… כּו ל¿ ּזָ ∆ ׁ̆ ם,  ָ̃ ל¿ ח∆ ָ„ָי‰ ל¿ ‰ו…

ֈר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ּסּוָר‡ ּ„¿ ƒ‡ ים ּב¿ ƒר ב¿ ָב„, עו… ל¿ ƒּב

[˜ט]

י, ּוכ≈ ׁ̆ ׁ̆ ַ‡מ¿ ַ ׁ̆ ˜ ֲח פ≈ יּלּו ס¿ ƒפ‡ֲ ‡ יּכָ ƒ‡ י ּ„¿ ƒיכ ≈‰
ר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ים ּב¿ ƒינ ƒי˙ מ ב≈ יָס‰ ל¿ ƒנ י ַ‰ּכ¿ ָ‰ו≈

ים ז"ל,  ƒַחּי ‰ ַעל ַמֲחנ≈ ן ּבַ ‡ו… ב לו… ַ‰ּ‚ָ ַ̇ י˜ (‡ו"ח סי' „˘), ּכָ ƒ ׁ̆ ˙ מ‰ר"ם  ּובו… ׁ̆ ¿̇ ƒּב
ָמָר‡  ַח ַ‰ּ‚¿ ּכ… ƒינּו˙, מ ƒיּ‰ מ י˙ ּב≈ ƒ‡ ם ּ„¿ עָפ‡ר¿ ל ָ‰ר∆ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ י˙  ב≈ ס ל¿ נ≈ יּכָ ƒר ל סו… ¡‡ ל∆
ַ‰מ‰ר"ם  ָנ‰. ו¿ ּכָ ן ַ‰ּסַ ƒל מ ≈̂ ּנָ ƒ‰ יּלּו ל¿ ƒים ֲ‡פ ƒינ ƒי˙ מ ב≈ ס ל¿ נ≈ יּכָ ƒּל…‡ ל ∆ ׁ̆ יל,  ע≈ ר ל¿ ּכָ ז¿ ƒּנ‰ַ
י  ָ‰ו≈ ָ‡סּור, ו¿ ‡י ּ„¿ י‰ּו, ַוּ„ַ ַרי¿ ¿̇ י ַ‡ּבָ ּוכ≈ ׁ̆ ַ‡מ¿ ׁ̆ ל¿ ׁ̆ ָלחּו י≈ יָכ‡ ּ„¿ ≈‰ ¿„ּ ֈ יב לו… ƒ ׁ̆ י˜ ‰≈ ƒ ׁ̆
ל  ׁ̆ ּכָ ין ָלחּו ם, ‡≈ י‰∆ י„≈ ƒם ּב י‰∆ ≈̇ ַ‰‚ ֲ‡בו… נ¿ ƒּמ ∆ ׁ̆ ָ„‰ ָזָר‰  י˙ ֲעבו… ב≈ ב¿ ƒ„ּ , ּפּוכו… ƒ‰ ָבר ו¿ ָ„ּ
יל  ƒּ̂ ‰ַ י, ָ‡סּור ל¿ ּוכ≈ ׁ̆ ַ‡מ¿ ׁ̆ ל¿ ׁ̆ ָלחּו י≈ יָכ‡ ּ„¿ ים, ‰≈ ƒינ ƒי˙ מ ב≈ י, ֲ‡ָבל ּב¿ ּוכ≈ ׁ̆ ַ‡מ¿ ך¿ ל¿ ּכָ

ּלּו ְסֵפק ֲחַׁשׁש ַאְמׁשּוֵכי ַאַחר ֶאִּפיקֹוְרסּות, ָהֵוי ְּבֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור"
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סּו˙,  ר¿ י˜ו… ƒּפ י ַ‡ַחר ‡∆ ּוכ≈ ׁ̆ ׁ̆ ַ‡מ¿ ַ ׁ̆ ˜ ֲח פ≈ יּלּו ס¿ ƒפ‡ֲ ַ„ּ , ך¿ ב ַ‡ַחר ּכָ ַ̇ ָכ ‰. ו¿ ז∆ מו… ּבָ ¿̂ ַע
ֈר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ י ּב¿ ָ‰ו≈

ים ƒּ̃ ˙ ֻח ַ̃ י ƒ̃ ר ַלֲח ˙ ָחב≈ יו… ¿‰ ƒי ל ≈„ ˙" ּכ¿ ס∆ נ∆ ס ַל"ּכ¿ נ≈ ּכָ ƒ‰ ָנ‰ ָ‡סּור ל¿ ם ַסּכָ ˜ו… מ¿ ƒיּלּו ּב ƒפ‡ֲ

יָס‰  ƒנ ָמ‡ ַ‰ּכ¿ י ָעל¿ ֻכּל≈ י‰ּו, ל¿ ַרי¿ ¿̇ י ַ‡ּבָ ּוכ≈ ׁ̆ ׁ̆ ַ‡מ¿ ַ ׁ̆ ׁ̆ ֲח ּי≈ ∆ ׁ̆ יָכ‡  ≈‰ יָנ‡, „¿ ƒ„ ‡י ל¿ ַ„ּ ‰ ּוַ ז∆
 „ ב עו… ַ̇ ף ּכָ סו… ב¿ ƒל י˜. ו¿ ƒ ׁ̆ ב ‰מ‰ר"ם  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ר ּכ¿ ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ י‡ ּב¿ ƒ‰ ם ָ ׁ̆ ל¿
ם  ל ָמ˜ו… ּכָ ƒי, מ ּוכ≈ ׁ̆ ׁ̆ ַ‡מ¿ ַ ׁ̆ ‡ ֲח יּכָ ל≈ יָכ‡ ּ„¿ ָנ‰, ַ‡ף ‰≈ ין ַסּכָ ≈‡ ב¿ ƒ„ּ ,˜י ƒ ׁ̆ ַ‰מ‰ר"ם 
 ˙ ַ‡ּמו… ע  ּבַ ַ‡ר¿  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒּמ ∆ ׁ̆ ס"‡),  סי' ˜נ  (יו"„  ָערּוך¿  ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ ּב¿ ב…ָ‡ר  ּמ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿
י ַ‡ף  ּוכ≈ ׁ̆ ׁ̆ ַ‡מ¿ ַ ׁ̆ ֲח ּבַ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ים, ‡∆ ƒינ ƒי˙ מ ב≈ ן ‰ּו‡ ּב¿ מו… כ≈ ָ„‰ ָזָר‰, ּכ¿ י˙ ֲעבו… ּב≈ ƒמ
 ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ˙ו…  ‡ו… ל¿ ים  ƒכ ל¿ ‰ו… ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ּב¿ יָ„ן,  ƒ„ּ ן  ּ„ו… ƒנ ּב¿ ן  ּכ≈ ם  ƒ‡ ו¿ ָ‡סּור.  ָנ‰  ּכָ ַ‰ּסַ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ
ָר‰  ו… ּ̇ ּבַ יָר‰  ƒפ ּכ¿  ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ≈ּ̃ ֻח  ˙ ַ̃ י ƒ̃ ֲח ּבַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ָ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ן,  ּכ≈ ַע˙  ַ„ּ ַעל 
 ˜ י ָספ≈ ƒל ּב¿ ∆ ׁ̆  ,‰ ֻ„ּלָ ן ּו‚¿ „ ּוָממו… בו… ם ּכָ ∆‰ ים מ≈ ƒל ּב¿ ַ̃ ‰, ּומ¿ ּל≈ ַע„ ּכַ ל ו¿ ָ‰ח≈ ‰ מ≈ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ
ם  ˜ו… מ¿ ƒיּלּו ּב ƒז…‡˙ ֲ‡פ יר ּכָ ƒּ̇ ‰ַ ַע˙ ל¿ ‰ ַעל ַ‰ּ„ַ י‰ּו, ֲ‰ַיֲעל∆ ַרי¿ ¿̇ ין ַ‡ּבָ ƒָרר ¿‚ ƒנ ין ו¿ ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒנ
ַפן  ‡ו… ּב¿ ַע„  ַ̂ ו¿ ַע„  ַ̂ ָכל  ּב¿ ם  י‰∆ ַ‡ֲחר≈ ין  ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ חּו ּב¿ ים  ƒ‡ רו… ָ‡נּו  ן  כ≈ ו¿ ָנ‰,  ַסּכָ

ן (סי' קמד). ַ‰ּלָ „ ל¿ ‰ עו… ּז∆ ƒר מ ר ֲ‡ַ„ּב≈ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָר‡, ּכַ נו…

ֶרק ט פֶּ

[˜י]

י  ינ≈ ע≈ ם ּב¿ י‰∆ ≈ׂ̆ ˙ ַמֲע ים ‡∆ ƒיר ƒ ׁ̆ , ַמכ¿ לּוָכ‰ זו… מ¿ ƒים ל ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ָר‰  י ˙ו… ר≈ מ¿ ו… ּׁ̆ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ַעל י¿
ם ∆‰ ּמָ ƒֲחמּו ע ּלָ ∆ ּׁ̆  ‰ ז∆ ים ָטעּו ּב¿ ƒמ ¿„ ו… ּ̃ ים ַ‰ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ ƒַע˙ ּכ ים ּ„ַ ƒּל‚ַ ָלם, ּומ¿ ָ‰עו…

ך¿  ˙ו… ּב¿  ,˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ˙ו… י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ם  ַ‚ּ ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ ∆ ׁ̆ י  ≈„ י¿ ַעל  ∆ ׁ̆ י„,  ƒּב כ¿ ƒ‰ ן  ָ‰ַ‡ֲחרו… ו¿
ים  ƒ„ ב¿ עו… ו¿ ַלן,  ¿̂ י ƒל ַרֲחָמָנ‡   ‰‡ָ מ≈ ַ‰ּט¿ נּו˙  ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ָל‰  פ≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ לּוָכ‰  ַ‰ּמ¿  ‰ּ ָ̇ ‡ו…
ַעל   ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּמַ  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿ ים  ƒר ב¿ עו… ∆ ׁ̆ ַב„  ּל¿ ƒמ לּוָכ‰,  ַ‰ּמ¿ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע רּו˙  ≈ ׁ̆ ּב¿ ַיַח„  ם  ָּ̇ ƒ‡
ר,  ַיֲעבו… ַ‡ל  ו¿  ‚ ָ‰ר≈ י≈ ּב¿ ‰ּו‡  ם  ∆‰ מ≈ ָח„  ∆‡ ו¿ ָח„  ∆‡ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‡ָר נו… ים  ƒּסּור ƒ‡  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿
ַעל  ∆ ׁ̆ ר,  ≈̇ יו… ָחמּור   „ עו… ֲ‡ָבל  קח),  קד,  צח,  פח,  סי'  (עי'  ָל‰  ַמע¿ ל¿ ר  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒנ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
ָלם,  ָ‰עו… ָכל  י  נ≈ פ¿ ƒּב נּו˙  ּיו… ƒּ̂ ‰ַ  ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע  ˙ ∆‡ ין  ƒיר ƒ ׁ̆ ַמכ¿ ם,  ∆‰ ּמָ ƒע ם  ָ̇ פּו ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י  ≈„ י¿
ָבם  ¿ ׁ̆ ָח ּב¿  ,‰‡ָ ֻטמ¿ ל  ּב≈ ַ̃ ל¿ ר  ָ ׁ̆ ֻמכ¿ ָלם  ָ‰עו… ָכל   ‰ ָׂ̆ ַנֲע ים  ƒַרּב‰ָ ינּו  ≈̇ נו… ֲעו… ּבַ ∆ ׁ̆ ַע„ 
 ˙ רו… ָכל ַ‰ּ„ו… ים ּב¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ים ּו ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ּכָ ∆ ׁ ּ̆ ח"ו ַמ‰  ָבר, ו¿ ָ„ּ‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒ ׁ̆ רּו ירּו ּפ¿ ƒּ̇ ƒ‰

"ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַהִּנָּסיֹון ַהַּמר ַהֶּזה ִהִּגיַע ְלַאְנ
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 , ך¿ ר∆ ן ַ‰ּ„∆ ƒעּו מ ָּ̇ ים, ח"ו  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ‰ ≈ׂ̆ „ ַמֲע ∆‚ ׁ̆ נ∆ פ∆ ירּו˙ נ∆ ƒס מ¿ ƒּב ˙ ָלמו… ּו עו… ׁ̆ י ƒע ר¿ ƒ‰

נּו  ּו¿ ƒיָר‰, ּכ ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒמ ּלו… ּב¿ ָלם ּכֻ ל ָ‰עו… ˙ ּכָ ‡ּו ‡∆ מ¿ ƒּט ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ מ≈ ים ַ‰ּט¿ ƒר פ¿ ‡ ַ‰ּכו… ּלָ ∆‡

י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ם  ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ר  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒנ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ֲ‡ָלם,  ‚ו… ו¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  יל≈ ƒּ̂ ַמ  ‰ ּמָ ן ‰≈ ≈‰ ו¿  ,˙ מ∆ ¡‡‰ָ ל  ∆‡

ם. ∆‰ ים מ≈ ƒמ ַחּמ¿ ¿̇ ƒים ּומ ƒנ ¡‰ ˙ נ∆ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ˙ו…

ם,  ּבָ ƒל ָכל  ּב¿ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ „ּו  ָעב¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ  ˙ רו… ּ„ו… ּבַ ָנן  ַרּבָ ָלן  י  נ≈ ¿‰‡ַ ּוַמ‡י 
ח  ַ̇ ּפ∆ ƒמ ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ירּו ל¿ ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ל, ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ˙ ּב¿ ּבו… ƒל מּוָנ‰ ּב¿ ַע ‡¡ ּבו… ¿̃ ƒם ל ָ ׁ̆ רּו ַנפ¿ ּוָמס¿

ַרב  ¿̃ ƒּ̇ י ‰, ח) 'ַ‡ל  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּוב (מ˙ ָ‡ַמר ַ‰ּכָ ∆ ׁ̆  [ מו… ָכֲ‰ָלָכ‰ [ּכ¿ ˙ ו¿ ָ„ּ ינּו˙, ּכַ ƒל ַ‰ּמ ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ י ּב≈

ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ס  נ≈ יּכָ ƒל ים  ƒ̂ ַ‡ּמ¿ ¿̇ ƒמ  ˙ ו… ¿̂ ƒּומ ָר‰  ˙ו… י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆  ‰ ָּ̇ ַע ו¿  ,'‰ּ ָ̇ י ּב≈ ח  ַ̇ ּפ∆ ל  ∆‡

ָכ‡  ינ¿ ƒי ּפ ַלֲחכ≈ ינּו˙, ּומ¿ ƒך¿ ַ‰ּמ ר∆ ∆„ י‡ּו ּב¿ ƒ̂ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָרָר‰  ¿ׂ ּ̆ ‰ַ ‰ּ ָ̇ ך¿ ‡ו… ˙ו… ˜ ּב¿ ל∆ ַח˙ ח≈ ַ̃ ָל ו¿

ם. ƒָרי ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒר מ ≈̇ ם יו… ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆  ˙ ָל‡ו… פ¿ ƒנ ים ו¿ ƒּס ƒּנ ƒים מ ƒר ַסּפ¿ ים, ּומ¿ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆

י ‚,  ƒכ‡ָ ‰ (ַמל¿ ּלָ ƒל…‡ מּוַבן ַ‰ּמ מ¿ ƒבּוָ‡‰ ּב ָמ‰ ַ‰ּנ¿ ּי¿ ַ̃ ¿̇ ƒים ַעל ָיָ„ם נ ƒינּו ָ‰ַרּב ≈̇ נו… ּוַבֲעו…
נּו  י ָ‰ַלכ¿ ƒכ , ו¿ ו… ּ̇ ַמר¿ ¿ ׁ̆ ƒנּו מ ַמר¿ ָ ׁ̆ י  ƒע ּכ ַ̂ ים, ּוַמ‰ ּב∆ ƒ̃ ל… ‡ ֲעב…„ ‡¡ ו¿ ָ ׁ̆ ם  ∆ּ̇ י„-טו), 'ֲ‡ַמר¿

ָע‰  ¿ ׁ̆ ƒי ר ≈ׂ̆ נּו עו… ב¿ ƒם נ ים, ּ‚ַ ƒ„ ים ז≈ ƒר ¿ ׁ ּ̆ ‡ַ נּו מ¿ ‰ ֲ‡ַנח¿ ָּ̇ ַע ˙. ו¿ ָב‡ו… ¿̂ י ‰'  נ≈ ּפ¿ ƒי˙ מ ƒַרּנ …„ ¿̃

בּוָ‡‰  ַ‰ּנ¿  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּלָ ƒּומ  ‰ ּלָ ƒמ ָכל  ּב¿ ן  נ≈ ּבו… ¿̇ ƒּמ‰ַ ו¿ טּו'.  ל≈ ּמָ ƒַוּי ים  ƒ̃ ל… ¡‡ ֲחנּו  ּבָ ם  ַ‚ּ

נּו. ר≈ ב ּ„ו… ַּ̂ ל ַמ ‰ ּכָ ∆‡ ר¿ ƒלּו, י ים ַ‰ּלָ ƒ̃ סּו ּפ¿ ּבַ ∆ ׁ̆

ב ַ‡ַחר  ַ̇ ים, ּכָ ƒע ָ ׁ̆ ַו˙ ר¿ ל¿ ַ ׁ̆ ים ַעל  ƒָעמ ם ט¿ ָ ׁ̆ י‡  ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆ מּול  ַער ַ‰ּ‚¿ ַ ׁ̆ ָ‰רמב"ן ּב¿ ו¿
ָו‰  ל¿ ַ ׁ̆  ˜ ס≈ ּפו… רּוך¿ ‰ּו‡  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ רּו,  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ‡ו… ¿‚ּ‰ַ ן  ƒּומ" : נו… ו… ׁ̆ ל¿  ‰ ז∆ ו¿ ן  ּכ≈

ָעם,  ¿ ׁ̆ ƒר ּב¿ ין  ƒ̃ י ƒַמֲחז יּו  ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י˙  ƒמ ר¿ ַּ̇ ‰ַ ו¿ ע  ַ ׁ̆ ר∆ י  ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ם  ∆‰ ּבָ  ˙ ַנּסו… ל¿ ים,  ƒע ָ ׁ̆ ָלר¿

ים  ƒ̃ ל… ‡ ֲעב…„ ‡¡ ו¿ ָ ׁ̆ ל, ַ‡ך¿  ƒּו ָחי‚ּ ¿ׂ̆ ƒ‰ ָלם י עו… ו≈ ל¿ ַ ׁ̆ ים ו¿ ƒע ָ ׁ̆ ‰ ר¿ ּל∆ ≈‡ ‰ ּנ≈ ƒ‰ ים ƒר מ¿ ‡ו… ו¿

ים  ƒינּו ָ‰ַרּב ≈̇ נו… ˙", עכ"ל. ּוַבֲעו… מ∆ ַע ָ‰‡¡ ≈„ , ּוָברּוך¿ יו… י˙ו… ƒר ר ּב¿ מ… ¿ ׁ̆ ƒי נ ƒע ּכ ַ̂ ּוַמ‰ ּב∆

ֈין ƒֻרּב ם מ¿ ƒַמי ָ ׁ̆ י  ַרֲחמ≈ ין ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ נּו, ּו ר≈ י „ו… ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ ר ַ‰ּז∆ ן ַ‰ּמַ יו… ּסָ ƒּנ‰ַ

הִּגיַע ְלַאְנֵׁשי דֹוֵרנּו, ּוְצִריִכין ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים ְמֻרִּבין"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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ֶרק י פֶּ

[˜טז]

ל ‡‚ו"י, ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ר≈ ˙ ַחב¿ ∆ ׁ̆ ל ֲחמ≈ ∆ ׁ̆ ָחם  כ… ין ּב¿ ≈‡
˙ ַ‰ֲעָבָר‰ ַעל ַ‰ּ„ָ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ יַר˙ ַ‰ ƒ̃ ים, ֲע ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡ ‰‡ָ ּמ≈ ƒַע מ נו… מ¿ ƒל

 ,˙ ָ„ּ ּבַ ים  ƒּונ ּ̃ ƒּ̇ ָלם  ¿̂ ל ‡∆ עו… פ¿ ƒל ם  ƒַמי ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ל¿  ‰ ז∆ ל  ּכָ ין  ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ∆ ׁ ּ̆ ּוַמ‰ 
 ‰ ּמָ ּכַ ƒמ יָמ‰  ≈̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„  ‡ ּלָ ∆‡  ‰ ז∆ ין  ≈‡ ָמּ‰,  ¿ ׁ̆ ƒל ָר‰  ֲעב≈ ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿  ˙ רו… ָ ׁ̆ ּפ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿
 ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒֲחמ‰ַ ל  ּכָ ָ‰יּו  ּלּו  ƒ‡ ַ‡ף  ∆ ׁ̆ רּור,  ּבָ ָ„ָבר  ‰ּו‡  י˙,  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ים.  ƒרּור ּב¿ ים  ƒָעמ ט¿
ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ,˙ רּוˆו… ַ‰ּפ¿ ים ו¿ ƒ̂ רּו ם ַ‰ּפ¿ ƒָח„ ע ָחן ‡∆ ל¿ ֻ ׁ̆ ‰ ּב¿ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ים ַ‰ּיו… ƒ‡ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ
ל  עו… פ¿ ƒל ָחם  כ… ב¿ ָ‰ָי‰  ל…‡   , ַבּ„ו… ל¿ ַל‰'  י  ƒּ̇ ל¿ ƒּב  ‡ ּלָ ∆‡ יָע‰  ƒ‚ נ¿ ם  ָל‰∆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒמּור ¿‚ּ
ל  ּכָ  ‰ ּוָבז∆  .˙ ָ„ּ‰ַ ַעל  יר  ƒֲעב‰ַ ל¿ ים  ƒנ ּו¿ ּכַ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡  ‰‡ָ מ≈ ַעל  יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּול¿
ּיּום  ƒ̃ ֲעבּור  ר  ַ„ּב≈ ּי¿ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל  ּכָ  „ ∆‚ נ∆ ם  חו… ל¿ ƒל ַ‡ַח˙,  ָי„   ˙ יו… ¿‰ ƒל  ˙ וו… ָ ׁ̆  ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒּמ‰ַ

.‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר‰ ַ‰ ו… ּ̇ ‰ַ

ָין,  נ¿ ƒר…ב ּב ָין ו¿ נ¿ ƒר…ב מ ‰ ּב¿ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ר מ≈ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ָעˆּום ַ‰ר¿ ָחם ַרב ו¿ ּכ… ∆ ׁ̆ י  ƒָרח ז¿ ƒף ַ‰ּמ‡ַ ו¿
 ‰ ּמָ ן ‰≈ י ‰≈ ƒּכ ,˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒל ַ‰ּמ ּכָ ƒר מ ≈̇ יָנ‰ יו… ƒ„ ַ‰ּמ¿ נּו˙ ו¿ ּיו… ƒּ̂ ַב˙ ַ‰ טו… ‰ ל¿ ּב≈ ּוָפֲעלּו ַ‰ר¿
ָר‰,  ו… ּ̇ ם  ≈ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆  ׁ̆ בּו ל¿ ƒּו ּב ׁ̆ ַלּב¿ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ≈„ נּו˙, ַעל י¿ ּיו… ƒּ̂ ָלם ַל יכּו ר…ב ָ‰עו… ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆
ָטן,  ָ̃ ָבר  ָלם ַ‡ף ּ„ָ ¿̂ ל ‡∆ עו… פ¿ ƒים, ל ƒ̇ כּו ל ַ‰ּז¿ ם ּכָ ילּו ָל‰∆ ƒע ן ל…‡ ‰ו… י כ≈ ƒף ַעל ּפ‡ַ ו¿
ים  ƒע ַסּי¿ י מ¿ ƒָר‰, ּכ י ֲעב≈ ר≈ ב¿ עו… ‰ ל¿ ∆ ׁ̆ ָּ̃ ∆ ׁ ּ̆ ָר‰ ַמ‰  ו… ּ̇ ך¿ ַ‰ ר∆ ים ּ„∆ ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב יָנם מ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ֲ‰ַ‚ם 
ין  י, ‡≈ ƒ„ּו‰ י¿ י  ƒמ ַר˙  ָ„ּ ¿‚‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ל,  ַ̃ ָין  נ¿ ƒע ַ‡ף   ‡ ּלָ ∆‡ ,˙ ָ„ּ‰ַ יַר˙  ƒ̃ ֲע ּבַ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ם  ָל‰∆

ל. עו… פ¿ ƒָחם ל כ… ּב¿

ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒָינ נ¿ ƒע ‰ יז∆ ≈‡ ים ּב¿ ƒָעמ פ¿ ƒָל‰ ל ָ ׁ̆ מ¿ ים ַ‰ּמ∆ ƒָנע מ¿ ƒּנ ∆ ׁ ּ̆  ‰ ּמַ ∆ ׁ̆ ָלל,  ˜ ּכ¿ ּפ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ין ל¿ ≈‡ ו¿
י  י„≈ ƒ‚ּל ַמ ∆ ׁ̆ ָלם  ַמע ˜ו… ָ ׁ ּ̆ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆  ,ı ל חּוı ָלָ‡ר∆ ∆ ׁ̆ ַח„  ּפַ ƒּו‡ ַר˜ מ‰ ,˙ ֲ‰ָפַר˙ ַ‰ּ„ָ
ם  ָל‰∆ ים  ƒנ ¿̇ ּנו… ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ  ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒֲחמ‰ַ ַח„  ּפַ ƒמ ל…‡  ַטח  ּוב∆  ,ıחּו ּבַ ם  י‰∆ ֲעל≈  ˙ מ∆ ¡‡
 ,‰ ּמָ ָיָ„ם ‰≈ ם ּוב¿ ∆‰ ם ‰ּו‡ מ≈ ָ̇ ַחּיּו ּיּוָמם ו¿ ƒ̃ ָכל  ם, ו¿ ָ̇ כּו ַמל¿ ב ּב¿ ≈ ׁ̆ י „ ל≈ בו… ˙ו… ַ‰ּכָ ‡ו…
‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ים  ƒֲחנּונ ַ̇ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָּ̃ ּוַב ‡ּוָמ‰,  מ¿ ם  ∆‰ מ≈ יר…‡  ƒל ם  ָל‰∆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ב  יט≈ ים ‰≈ ƒע ¿„ יו… ו¿
˙ּוב  ַ‰ּכָ ַמֲ‡ַמר  י  ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ם ‰ּו‡,  ָ ׁ̆ ַנפ¿ ּב¿  ˙ ָ„ּ‰ַ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע י  ƒּכ ים,  ƒיל ƒע מו… יָנם  ≈‡

"ִּכי ִאּלּו א ָהיּו ִמְׁשַּתְּתִפים ָהֲאֻגָּדה ֵּביֵניֶהם ּוִמְתַחְּמִמים ֵמֶהם, ָהי
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ב  ≈ ׁ̆ י ם ל≈ ָ̇ ַ‚ּמָ ל מ¿ ‰ ּכָ ּז∆ ∆ ׁ̆ ָרט  פ¿ ƒילּו'. ּוב ƒ ׁ̆ ם ל…‡ ַיכ¿ ƒ‡ ם ָ̇ ָנ ¿ ׁ̆ ָל‰  ז¿ ¿‚ ƒנ י „, טז), 'ו¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)

מּוָנ‰. ¡‡ ָר‰ ו∆ ל…‡ ˙ו… ַטח ּב¿ ּב∆



ם י‰∆ ≈̇ רו… ז≈ ¿‚ּ ƒמ ‰ ּב≈ ַע ַ‰ר¿ נו… מ¿ ƒים ל ƒל כו… ם, ָ‰יּו י¿ ∆‰ ּמָ ƒע ‰ פּו˙ ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ָּ̇ ֻ ׁ̆ י  ֲע„≈ ל¿ ƒּב

ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּלּו ל…‡ ָ‰יּו מ ƒ‡ י ƒרּור, ּכ ין ּבָ ƒב‰ָ , יּוַכל ל¿ „ו… ָ̃ ¿„ ָ̃ ַח ּב¿ ׁ̆ לו… מ… ּי∆ ∆ ׁ̆ י  ƒָכל מ ו¿
 ı ָלָ‡ר∆  ıחּו ּב¿ ר  ≈̇ יו… ם  חו… ל¿ ƒל ים  ƒל כו… י¿ ָ‰יּו  ם,  ∆‰ מ≈ ים  ƒמ ַחּמ¿ ¿̇ ƒּומ ם  י‰∆ ינ≈ ּב≈  ‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ
ָר‰,  ו… ּ̇ ל  ∆ ׁ̆  ˙„ָ ּכ¿ ים  ƒר ּבו… ƒ‚ּ ּבַ  '‰ ַר˙  ז¿ ע∆ ל¿ ים  ƒ‡ָב ָ‰יּו  ו¿  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ֲעבּור 
ָע‰  ּפָ ¿ ׁ̆ ‰ַ ‰ ָ‰ָי‰ ָבז∆ ˙, ו¿ יבו… ƒ ׁ̆ י י¿ ≈ ׁ̆ ָר‡ ים ו¿ ƒנ ‰ ַרּבָ ּמָ „ ּכַ ל עו… ∆ ׁ̆ ל  „ו… ַח ּ‚ָ ‰ ּכ… ָ‰ָי‰ ָבז∆ ו¿
 ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ם מ≈ ָ̇ ַע ‡ו… נו… מ¿ ƒָל‰, ל „ו… ¿‚ ‰ ֻעּלָ ‰ ּפ¿ ‰ ָבז∆ ָ̇ ‡י ָ‰י¿ ַוּ„ַ ן, ּוב¿ ָ‰מו… ם ַעל ‰∆ ר ּ‚ַ ≈̇ יו…
 ˙ ו… ׁ̆ ָּ̃ ם ּבַ ָלם ּ‚ַ ¿̂ יל ‡∆ ƒע ָ‡ז ָ‰ָי‰ מו… ∆ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒיּוַכל ל ˙, ו¿ י ַ‰ֲעָבַר˙ ַ‰ּ„ָ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ˙ ו¿ רו… ז≈ ¿‚ּ
ּזּו˜  ƒם ח ּל…‡ ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ∆ ׁ̆ ֲחַמ˙  י ‰', מ≈ ≈‡ ר¿ ƒי י ר≈ ב¿ ƒ„ ר ל¿ ≈̇ ים יו… ƒנ ָ‰יּו פו… ∆ ׁ̆ ים,  ƒֲחנּונ ַ̇ ו¿
 ׁ̆ י≈ ָיָ„ם, ו¿ ם ּוב¿ י‰∆ ינ≈ ‰ ב≈ ם ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ַ‚ּ ∆ ׁ̆ יו,  ָ ׁ̆ ן ַעכ¿ ים. ל…‡ כ≈ ƒּי ƒ̇ „ָ י  ינ≈ ƒל מ ּכָ ƒך¿ מ ל ּכָ ּכָ

ל. י„ּו ַ‰ּכ… ƒס פ¿ ƒ‰ ,ּזּו˜ ַרב ƒח ‰ ּז∆ ƒם מ ָל‰∆

 ‡ ּלָ ∆‡ ‰ ין ז∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ˙, ‰ּו‡ ָברּור,  ָ„ּ‰ַ „ ∆‚ ˙ נ∆ ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒָינ נ¿ ƒע ‰ יז∆ ≈‡ ים ּב¿ ƒָנע מ¿ ƒּנ ∆ ׁ ּ̆ ּוַמ‰ 
ל…‡  ו¿  ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒמ ּום  ׁ̆ ּב¿ סּו  נ¿ כ¿ ƒנ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ּומ≈  ,ı ָלָ‡ר∆  ıחּו ּב¿ ∆ ׁ̆ ָלם  ָ‰עו… ַח„  ּפַ ƒמ
ם,  י‰∆ ƒפ ‰ ּב¿ ‰ ַמֲענ∆ י ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ≈ ׁ̆ ˙. ‡ּוָלם ַ‡נ¿ מ∆ י„ ָ‰‡¡ ƒ‚ּ‰ַ ים ל¿ ƒל יכו… ƒם ו י‰∆ ינ≈ רּו ע≈ ַעּו¿ ¿̇ ƒנ
ָבר ל…‡  יל ַעל ּ„ָ ƒּכ ¿ׂ̆ ם. ֲ‡ָבל ַמ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ ּ̆ ƒל ‰ּו‡ מ ַ‰ּכ… ‰, ו¿ ֲעלּו ז∆ ם ָיָ„ם ּפָ ∆̂ ע… ָחם ו¿ ּכ… ∆ ׁ̆
ם  י‰∆ ≈ׂ̆ ַמֲע י  ט≈ ר¿ ƒּפ ל  ּכָ ַעל  ר  ָבר≈ ל¿ ‡ּוַכל  ו¿ ‰ּו‡.  ך¿  ֲ‰פו… ּנַ ∆ ׁ̆ ַע  ≈„ יו… ו¿  ,‰ ז∆ ּבָ  ˜ ּפ≈ ַּ̇ ס¿ ƒי
יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ י ל¿ ƒנ ˆו… ין ר¿ ≈‡ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ָל‰, ‡∆ ָ̃ ל¿ ַ̃  ‡ ּלָ ינו… ‡∆ ם ‡≈ י‰∆ ינ≈ ם ּב≈ ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ ּי¿ ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ו¿

. מו… ¿̂ ַע ˙ ַע„ ל¿ מ∆ ˙, ֲ‡ָבל ָ‰‡¡ ּיו… ƒׂ̆ ֲע י ַ‰ּמַ ט≈ ר¿ ƒפ ‰ ּב¿ ס ַ‰ּז∆ ר≈ ט¿ ּונ¿ ּ̃ ּבַ

[˜יז]

עּוָט‡, ƒמ עּוָט‡ „¿ ƒים ָ‰יּו מ ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ∆ ׁ̆ ַמן  ז¿ ƒם ּב ַ‚ּ
ן ≈ּ̃ ַ̇ י ל¿ ≈„ יּלּו כ¿ ƒם ֲ‡פ ∆‰ ּמָ ƒר ע ַחּב≈ ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ י ַ‰ּ„ו… ל≈ „ו… רּו ‚¿ ָ‡ס¿

ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ָ‡ז  ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ נּו˙,  ּיו… ƒּ̂ ‰ַ „ּו˙  ַיּס¿ ¿̇ ƒ‰ ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ים  ƒנ ָ ׁ ּ̆ ּבַ  „ עו… ַוֲ‰ל…‡ 
ָטֲענּו ָ‡ז  ים, ו¿ ƒָלפ‡ֲ ˙ ‡ו… ‰ מ≈ ּב≈ ים ָ‰יּו ָ‡ז ַ‰ר¿ ƒ‡ ר≈ ַ‰י¿ ים, ו¿ ƒים מּוָעט ƒָלפ‡ֲ ‰ יז∆ ַר˜ ‡≈
נּו  ¿ּ̃ ַ̇ י¿ ‡י  ַוּ„ַ ּוב¿ ים,  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ם  ƒע ים  ƒ‡ ר≈ ַ‰י¿ ל  ּכָ רּו  ַחּב¿ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ים,  ƒיח ƒ„ּ ַ‰ּמַ ו¿ ים  ƒ̇ י ƒּס ַ‰ּמַ

ם ֵמֶהם, ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְלחֹום יֹוֵתר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֲעבּור ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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ם  ָּ̇ ע¿ ַ„ּ ל  ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒּ̇ ‡י  ַוּ„ַ ּוב¿ עּוָט‡,  ƒמ ¿„ עּוָט‡  ƒמ ָ‡ז  ָ‰יּו  ים  ƒנ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ י  ƒּכ ל,  ַ‰ּכ…  ˙ ∆‡
ים  ƒל „ו… ל ַ‰ּ‚¿ ים. ֲ‡ָבל ּכָ ƒימ ƒמ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ּבו… ƒל ‰ יז∆ ָס‰ ָ‡ז ‡≈ פ¿ ָּ̇ ַטֲעָנ‰ זו…  ‡. ו¿ ֻרּבָ ¿„ּ ‡ ֻרּבָ ּב¿
 ‡ ּלָ ∆‡  ‰ ּז∆ ƒמ ַמח  ¿̂ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆ ם,  ∆‰ ּמָ ƒע ר  ַחּב≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יָל‰  ƒָחל ∆ ׁ̆ ָ‡ז,  ֲע˜ּו  ָ̂ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ו¿
ּובּון,  ׁ̆ יָ‰ ל…‡ י¿ ∆‡ ָכל ּבָ ‡ּוָמ‰, ו¿ יַע מ¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ים ƒנ ּיו… ƒּ̂ י ַעל ַ‰ ƒָל‰, ּכ ָ̃ ל¿ ַ̃
י  ‡נ≈ ָ ׁ̆ י  ƒים, ּכ ƒ‡ ר≈ ַ‰י¿ ‰ מ≈ ּב≈ ‰ ַ‰ר¿ י ז∆ ≈„ ם ַעל י¿ י‰∆ ין ַ‡ֲחר≈ ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒיּו נ ¿‰ ƒי ,‰ ַרּבָ ¿„ּ‡ַ ‡ ּלָ ∆‡
ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒּב ס  ּפַ ¿„ ƒּנ‰ַ ים,  ƒר ָ ׁ̆ ַלי¿ ר  ר ‡ו… פ∆ ס≈ ּב¿ ך¿  ר∆ …‡ ּב¿  ‰ ז∆ ל  ּכָ ב…ָ‡ר  ַכמ¿ ו¿ י.  כ≈ ¿ ׁ̆ ָמ ¿„ּ ינּו˙  ƒמ

ָ‰יּו ָ‡ז. ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים ו¿ ƒל „ו… ¿‚ּ‰ַ ˙ ַ̂ ֲע ˙ר"ס ּבַ

ם  ָ ׁ̆ ס  ּפַ ¿„ ƒר˘"ב זל‰"‰ (ַ‰ּנ‰ ˜"‰‰ , ׁ̆ ויט¿ ƒו‡ ּיּוּבַ ƒּל ƒל ָ‰‡„מו"ר מ ∆ ׁ̆ בו…  ָּ̇ כ¿ ƒמ ּוב¿
ן,  ≈ּ̃ ַ̇ ל¿ י  ≈„ ּכ¿ ם  ∆‰ ּמָ ƒע רּו  ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ ו¿ זו…   ‰ ּטָ ƒ ׁ̆ ּב¿ כּו  ָ‰ל¿ ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ∆ ׁ̆ י‡,  ƒב ≈‰ יו),  ַחּיָ ּב¿  „ עו…

 ׁ̆ ַל ח¿ ם, ֲ‡ָבל נ∆ ∆‰ „ּו מ≈ ר¿ פ¿ ƒנ ‡ּוָמ‰ ו¿ ָלם מ¿ ¿̂ ל ‡∆ עו… פ¿ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ך¿  ָר‡ּו ַ‡ַחר ּכָ
 ‰ ּמָ ּכַ ƒבו… מ ָּ̇ כ¿ ƒמ ם ּב¿ ָ ׁ̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ם. ו¿ ∆‰ ּמָ ƒע ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ָ‰יּו ַב ∆ ׁ̆ „, ַיַען  ˙ עו… ו… ׂ̆ ֲע ּלַ ƒָחם מ ּכ…
ַר„  יּלּו יּופ¿ ƒך¿ ֲ‡פ ַ‡ַחר ּכָ ∆ ׁ̆ ן, ו¿ ≈ּ̃ ַ̇ י ל¿ ≈„ יּלּו ּכ¿ ƒם ֲ‡פ ∆‰ ּמָ ƒר ע ַחּב≈ ¿̇ ƒ‰ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָעמ ט¿
 ‰ ∆‡ ‰ ָ‰רו… ∆‡ ר¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים, ּכַ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים ו¿ ƒל „ו… ל ַ‰ּ‚¿ ‰ ַ„ַע˙ ּכָ ָ̇ ן ָ‰י¿ כ≈ . ו¿ חו… ׁ̆ ּכ… ָחל≈ ם י≈ ∆‰ מ≈

ֈ˙ רו… ל ַ‰ּ„ו… ך¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מ∆ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ל≈ „ו… י ָכל ּ‚¿ ƒּפ ƒנּו מ נּו ֻכּלָ ַמע¿ ָ ׁ̆ ן  כ≈ ‰, ו¿ ּמָ ָ ׁ̆

ֶרק יא פֶּ

ם ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר י ּב¿ ƒ̃ ל ַ‰ּנָ ּפו… ƒַבל י ר ל¿ מו… ¿ ׁ̆ ƒים ל ƒ̂ ם רו… ƒ‡ ם ים ֲ‡סּוָר‰ ּ‚ַ ƒע ָ ׁ̆ רּו˙ ָלר¿ ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰

ם  ƒ‡' ים ƒּוב˙ ּלּו, ַעל ַ‰ּכ¿ ים ‡≈ ƒָינ נ¿ ƒע יך¿ ּב¿ ƒר ¡‡ ∆‰ ∆ ׁ̆ י ‡'  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ ׁ̆ „ו… ָּ̃ יך¿ ַ‰ ƒ ׁ̆ ַ‡ל¿ ן ּב¿ ַעּי≈ ו¿
ָך  ל¿ ַר‚¿ ַנע  מ¿ ם,  ָּ̇ ƒ‡ ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿ ך¿  ל≈ ≈ּ̇ ַ‡ל  'ו¿ י),   ,‡ י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ)  '‡ ב≈ … ּ̇ ַ‡ל  ים,  ƒ‡ ַחּטָ ּוָך  ּ̇ ַפ י¿
ין  ‡י ‡≈ ַוּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆ ב,  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ ַער ˆ‚)  ַ ׁ̆ ) ‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַעל  ּבַ ƒמ ַ‚ם  י‡  ƒב ≈‰ ו¿ טו),  ם,  ָ ׁ̆ ם' ( ָ̇ יָב ƒ̇ ּנ¿ ƒמ
 ˙ ם ‡∆ ט≈ ַלס¿ ם ל¿ ָּ̇ ƒ‡ ¿ך יל≈ ּל…‡ ל≈ ∆ ׁ̆ י ‰',  ≈‡ ר¿ ƒי ˙ יר ‡∆ ƒ‰ ַ‰ז¿ ˙ּוב ל¿ ַרך¿ ַ‰ּכָ ¿̂ ‰ּו ∆ ׁ̆ ָנ‰,  ּוָ ַ‰ּכַ
ּל…‡  ∆ ׁ̆ י  ƒ̃ ˙ ַ‰ּנָ ר ‡∆ מו… ¿ ׁ̆ ƒָב‰ ל ָנ‰ טו… ַכּוָ ם ּב¿ ָּ̇ ƒ‡ ¿ך יל≈ ַ‡ף ל≈ ∆ ׁ̆ ָנ‰,  ּוָ ‡ ַ‰ּכַ ּלָ ∆‡ ,˙ ּיו… ƒר ַ‰ּב¿

ם. ָּ̇ ƒ‡ ¿ך ר∆ ∆„ ך¿ ּב¿ יל≈ ּל…‡ ל≈ ∆ ׁ̆ יר  ƒ‰ ַ‰ז¿ ˙ּוב ל¿ יך¿ ַ‰ּכָ ƒר ָ̂  ‰ ם, ַעל ז∆ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒר ל ּב¿ ּפו… ƒי

ם,  ָ̇ יָב ƒ̇ נ¿  ‰ ≈̂ ¿̃ ƒמ ַ‡ף  ם  ָ̇ ֲחבּוָר מ≈  ˜ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿ יך¿  ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆  ‰ ּמָ ּכַ ַע„  ב…ָ‡ר  מ¿  ‰ ּוָבז∆
ינּו˙,  ƒמ ב¿ ל…‡   ˙ ירו… ֲעב≈ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒּב ים  ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ּבָ ַ‡ך¿  י  ƒיר ָמי¿ ם  ָ ׁ̆ ו¿ ן,  ≈ּ̃ ַ̇ ל¿ י  ≈„ כ¿ יּלּו  ƒפ‡ֲ
מו…  ּכ¿ טּוָב‡,  ַרע  ָ‚ּ ‡י  ַוּ„ַ ¿„ּ ים  ƒינ ƒמ ּב¿ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ  ,˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ָר‡  ¿̃ ƒּב ב  ַ ׁ̆ ָח ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ

ָל‰ (סי' פז). ַמע¿ י ל¿ ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆

"ֶׁשֹּלא ִיְצַמח ִמֶּזה ֶאָּלא ַקְלָקָלה, ִּכי ַעל ַהִּצּיֹוִנים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַה
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˙ י ַ‰ּ„ָ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ל ּב¿ עו… פ¿ ƒר ל ≈̇ ‰ יו… ∆ ׁ̆ ָ̃  ,˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ˙ ּבַ ּיו… ƒ̇ ָ„ּ ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒמ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּום  ּׁ̆ ƒמ ‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ

 ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒמ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ַען  ּיַ ∆ ׁ̆ י,  ƒָרח ז¿ ƒי ַ‰ּמ י‚≈ ƒ‰ נ¿ ּמַ ƒם מ ƒַני ¿ ׁ̆  ׁ̆ רּו פ≈ י ּב¿ ƒרּו ל ‰, ָ‡מ¿ חּוı ָלז∆ ו¿
ן  ≈ּ̇ י ƒים ל ƒ̂ יָנם רו… י ‡≈ ƒּכ ,˙ י ַ‰ּ„ָ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ל ּב¿ עו… פ¿ ƒר ל ≈̇ ם יו… ‰ ָל‰∆ ∆ ׁ̆ ָ̃  ,˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ˙ ּבַ ּיו… ƒ̇ ָ„ּ
 ˙ ר∆ ּב∆ ַ‚ּ ¿̇ ƒי‡ מ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ י ע≈ ƒפ ‰ ל¿ ַלּ‚ָ פ¿ ƒי ָכל מ ƒּכ ,˙ ּיו… ƒ̇ ָ„ּ‰ַ ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒרּו˙ ַלּמ ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּזּו˜ ו¿ ƒח
ים  ƒע ¿„ יו… ל, ו¿ פ≈ ‰ נ… ם ז∆ ָ̃  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ י ע≈ ƒפ י ל¿ ƒּכ ,˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ ַלּ‚ו… פ¿ ƒּמ‰ַ ˙ ∆ ׁ̆ ל∆ ˙, ַמח¿ כ∆ ל∆ ‰ו… ו¿
ַח  רּו˙ ַ‰ּכ… ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּזּו˜ ו¿ ƒח ‰ ּז∆ ƒם מ ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ƒי ,˙ י ַ‰ּ„ָ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ֲעלּו ּב¿ פ¿ ƒּי ∆ ׁ ּ̆ י ַמ‰  ƒּכ ,‰ ּמָ ≈‰
 ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒ̂ רו… ∆ ׁ̆ י ַ‡ף  ƒיב, ּכ ƒּ̂ ַי ˙ ו¿ מ∆ ¡‡ ‰ ם ז∆ ַ‚ּ ‰ ּנ≈ ƒ‰ ‰. ו¿ ַע ז∆ נו… מ¿ ƒים ל ƒ̂ רו… ר, ו¿ ≈̇ יו…
ים  ƒ̂ רו… יָנם  ≈‡ ֲ‡ָבל  ָלם,  ָ‰עו… י  ינ≈ ע≈ ּב¿ ם  ָ̇ ‡ו… יר  ƒ ׁ̆ ַ‰כ¿ ל¿  ˙ ּיו… ƒ̇ ָ„ּ  ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒמ ם  י‰∆ ינ≈ ב≈
ם  ם ‰≈ ƒ‡ ם ַ‡ף י ָל‰∆ ר, ּ„ַ ≈ ׁ̆ כ¿ ך¿ ַ‰‰∆ ר∆ …̂ י ל¿ ƒּכ ,˙ ס∆ נ∆ ך¿ ַ‰ּכ¿ ˙ו… ˙ ּב¿ ˙ ֲחָז˜ו… ַלּ‚ו… פ¿ ƒיּו מ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

.‰ ָ ׁ̆ י˙ ַ‰ֻחל¿ ƒל כ¿ ַ̇ ים ּב¿ ƒ ׁ̆ ֲחָל

י˙,  ƒמ ¿̂ יָע‰ ַע ƒ‚ ם ַטַעם ּונ¿ ַסף ָל‰∆ ו… ּ̇ ƒנ „ ם, עו… ׁ̆ ָל‰∆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ˙ ָ„ּ‰ַ ˙‡ַ נ¿ ƒׂ̆ ַב„  ּל¿ ƒן מ ָלכ≈ ו¿
ים  ƒפ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ם ּבַ ∆‰ ּמָ ƒים ע ƒב ָער¿ ¿̇ ƒּמ‰ַ ,˙ ּיו… ƒ̇ ָ„ּ‰ַ ˙ ַלּ‚ו… פ¿ ƒַח ַלּמ ן ּכ… ≈ּ̇ י ƒּל…‡ ל ∆ ׁ̆
י˜  ƒיט ƒל ך¿ ּפו… ˙ו… ˙ ּב¿ ו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ י ˙ו… ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒָנס כ¿ ƒּלּו ל…‡ ָ‰יּו נ ƒ‡ ָבר. ו¿ ָכל ּ„ָ ם ּב¿ ∆‰ ּמָ ƒע
 ,„ ָכבו… ו¿  ‰ ֻ„ּלָ ¿‚ּ ּום  ׁ̆ ל…‡  ו¿ ן  ָממו… ל…‡  ם  ∆‰ מ≈ ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב מ¿ ָ‰יּו  ל…‡  ו¿  ,‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒּמ‰ַ ל  ∆ ׁ̆
ל  עו… פ¿ ƒל ים  ƒל כו… י¿ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆  ˜ ָספ≈ ין  ≈‡  ,˙ ָ„ּ‰ַ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ּב¿ ָר‰  ˙ו… י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ֲ‰ָנָח‰   ‡ ּלָ ∆‡
 ‰ ַלּ‚ָ פ¿ ƒמ ˙ יו… ¿‰ ƒי˜ ל ƒיט ƒל ּ‰ ַ‰ּפו… ָ̇ ‡ו… נּו ל¿ ¿‚ּ ַ‡ר¿ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ ˙. ו¿ י ַ‰ּ„ָ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ר ּב¿ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ַ‰ר¿
ל  ∆ ׁ̆ ַח„  … ׁ ּ̆ ˙ו… ַ‰ ם ‡ו… ים ָל‰∆ ƒנ ¿̇ ּנו… ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ם ּב¿ י ַ„י ָל‰∆ ƒָל‰, ּכ ָ ׁ̆ מ¿ ים ַ‰ּמ∆ ƒע ¿„ ˙, יו… ס∆ נ∆ ּכ¿ ּבַ

.˙ י ַ‰ּ„ָ ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ר ֲעבּור  ≈̇ ˙ יו… ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒיכ ƒר ¿̂ ין  ≈‡ „, ו¿ ָכבו… ן ו¿ ָממו…

[˜יח]

‰ ז∆ ים ּבָ ƒרּוכ ים ַ‰ּכ¿ ƒ‡ָר ים ַ‰ּנו… ƒּסּור ƒ‡‰ָ יר ƒ ּ̇ ‰ַ ין ל¿ ים, ‡≈ ƒנ ¿ּ̃ ַ̇ ם מ¿ ם ‰≈ ƒ‡ ם ַ‚ּ

 ‡ ָ̃ ין ַנפ¿ יָ„ן ‡≈ ƒ„ּ ן ּ„ו… ƒנ יָנ‡, ּב¿ ƒ„ ן. ֲ‡ָבל ל¿ ˙ ‰ּו‡ כ≈ מ∆ ¡‡‰ָ ∆ ׁ̆ ‰ ַיַען  ל ז∆ י ּכָ ƒ ּ̇ ב¿ ַ̇ ‰ ָכ ּנ≈ ƒ‰
ר  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒָבר נ ּכ¿ ∆ ׁ̆ יָון  ים, ֲ‡ָבל ּכ≈ ƒּונ ּ̃ ƒ ּ̇ ים  ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ ‡ כ¿ ≈‰ י ַ‡ף לּו י¿ ƒּכ ,‰ּ יּנָ ƒמ
כּו˙  ל ַמל¿ ∆ ׁ̆ ָרָר‰  ¿ׂ ּ̆ ‰ַ ‰ּ ָ̇ ך¿ ‡ו… ˙ו… ל ּב¿ ב∆ יַח˙ ח∆ ƒ̃ ל¿ ƒּב ∆ ׁ̆ (עי' סי' עו, פז, פח, צח, קא, קד, קח), 

 ‰ ַכּמָ ו¿  ‰ ּמָ ּכַ  ‰ ז∆ ּבָ  ׁ̆ י≈  ,‰ ּל∆ ≈‡ ּכָ ים  ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּומ ים  ƒּ̃ ֻח ּב¿  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ַמן  ז¿ ם  ר∆ ט∆ ינּו˙  ƒּמ‰ַ

ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִּפיַע ְמאּוָמה... ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ִיְהיּו ִנְמָׁשִכין ַאֲחֵריֶהם"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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ר  ָ ׁ̆ פ¿ יך¿ ‡∆ ר, ָ‰‡≈ ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ם ‰ּו‡ ּב¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‡ָר ים נו… ƒּסּור ƒ‡

ֈ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ יך¿  ≈‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒים, י ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒּונ ּ̃ ƒ ּ̇ יּלּו ֲעבּור  ƒפ‡ֲ ,‰ יר ז∆ ƒ ּ̇ ‰ַ ל¿

ֶרק יב פֶּ

[˜כ]

ים ƒר פ¿ י ַ‰ּכו… כּו ַ‡ֲחר≈ ¿ ׁ̆ ּמָ ƒים י ƒב ¿ ׁ̆ ַ‰ּיו… ∆ ׁ̆ יָע‰  ƒּפ ¿ ׁ̆ ˙" ַמ ס∆ נ∆ "ּכ¿ יָב‰ ּבַ ƒ ׁ̆ ַ‰י¿

 ,˙ רּוˆו… ַ‰ּפ¿ ו¿ ים  ƒ̂ רּו ַ‰ּפ¿ ם  ƒע  ‡ ָטמ≈ ם  ָמ˜ו… ּב¿  ‰ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ַ‰ּיו… ל  ּכָ ∆ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆
ין  ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒנ  ˙ יו… ¿‰ ƒל יָע‰  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַמ  ‰ ּמָ ָ ׁ̆ ם  ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ י¿ יָר‰,  ƒפ ּוכ¿ ינּו˙  ƒמ ל¿ ם  ָּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח ל  ּכָ ∆ ׁ̆

ָך  ¿̃ י ƒֲחז‰ַ ּב¿ ם  ַ‚ּ ָך  מ¿ ¿̂ ַע ּב¿ ַטח  ב¿ ƒּ̇ ַ‡ל  ∆ ׁ̆ י„), "  ,„ י  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ) יך¿  ƒ ׁ̆ ָ‰ַ‡ל¿ ב  ַ̇ ָכ ו¿ ם.  י‰∆ ַ‡ֲחר≈

ל  ּכָ ָך  ל¿ ן  ּכו… ס¿ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆  ‡ יפו… ַ„ע ‡≈ י  ƒּכ ים,  ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ַרח  ‡ו… ּב¿  ˙ כ∆ ָלל∆ ּומּוָסר,  ָמ‰  ָחכ¿ ּב¿

ל…‡  , ו¿ לּו ָלך¿ יּוכ¿ ילּוָך ו¿ ƒ ׁ̆ י ֲ‰ל…‡ ַיכ¿ ƒים, ּכ ƒע ָ ׁ̆ ַרח ר¿ ‡ו… ָך מ≈ ל¿ ַנע ַר‚¿ מ¿ ƒּ̇ ם ל…‡  ƒ‡ ,‰ ז∆

 ‰ ּמָ ר ‰≈ ∆ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ ר∆ ∆„ ס ּב¿ נ≈ יּכָ ƒּל ƒם ַ‡ף מ ƒ‡ י ƒם, ּכ ָּ̇ ƒ‡ ָך ¿ּ̇ ב¿ ƒ ׁ̆ ם ‡ו…  ָ̇ ָ̂ ָך ַבֲע ¿ּ̇ כ¿ ַב„ ל∆ ל¿ ƒב

ּלּוכו…  ƒ‰ ר ≈ּ̂ ַ̃ ָי‡, ל¿ ר¿ ַ„ּ נ¿ ּפ∆ ַ̃  ˙ ו… ׂ̆ י ַ‡ף ַלֲע ƒסּו˜ טו) ּכ ם ּפָ ָ ׁ̆ ) „ יך¿ עו… ƒר ¡‡ ∆‰ ר". ו¿ מ… ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ּבו… 

ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ב  ַסּב≈ ל¿  ‡ ּלָ ∆‡ , ּבו… ים  ƒע ָ ׁ̆ ָ‰ר¿ ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ ∆„ ּב¿ ר  ַלֲעבו… ין  ≈‡ , ˆו… פ¿ ח∆ ז  חו… מ¿ ƒל יַע  ƒ‚ּ‰ַ ל¿

 , ˆו… פ¿ ח∆ ז  חו… מ¿ ל  ∆‡ ּבו…  ר  ַלֲעבו… ל…‡  ו¿ ָלם,  עו… מ≈ ך¿  ר∆ ∆„ּ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ם  ָ ׁ̆ ָ‰ָי‰  ל…‡  ּלּו  ƒ‡ ּכ¿

ם  ׁ̆ ָל‰∆ י≈ ים, ו¿ ƒֻרּב ים מ¿ ƒַמּנ ם ז¿ ָּ̇ ƒ‡ ים ƒב ¿ ׁ̆ ן ַ‰ּיו… ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒיך¿ טּוָב‡. ּומ ƒר ¡‡ ∆‰ ∆ ׁ̆ יעיי"˘ 

ַח„  … ׁ̆  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆  ,‰ מ∆ ַכּ„ו… ˙ ו¿ ָנסו… ן ּוַפר¿ „ ּוָממו… בו… ל ּכָ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ַוח ּ‚ָ ם ר∆ י‰∆ ינ≈ ם ּב≈ ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ י ƒמ

ם  ∆‰ ּמָ ƒם ע חו… ל¿ ƒם ל ר ָל‰∆ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ י‡ ַוּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ ינ≈ ע≈ ן ּב¿ ‡ ח≈ ˆו… מ¿ ƒין ל ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ָעˆּום 

ם. י‰∆ ין ַ‡ֲחר≈ ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒנ ‰ ַרּבָ ¿„ּ‡ַ ‡ ּלָ ָר‡ּוי, ‡∆ ּכָ

ב  ַ ׁ̆ ים ‡, ‡), "ַמ‡ן מו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ב' ( ָ ׁ̆ ים ל…‡ ָי ƒ̂ ב ל≈ ַ ׁ̆ מו… ף כז:), 'ּוב¿ ּון י‚ ּ„ַ ּ̃ ƒּ̇ ים ( ƒּונ ּ̃ ƒ̇ ּוב¿
ב  ר∆ ן ע≈ כ≈ ָבּ‰, ו¿ ָ ׁ̆ מו… ‰ ּב¿ ָ„ּ ƒנ ָ‡‰ ּכ¿ ַטּמ¿ י מ¿ ƒ‰י ƒ‡ ב ַרב, ּ„¿ ר∆ ע≈ ן ּ„¿ ּמָ ƒ‡ ˙י ƒיל ƒל ‡ ים, ּ„ָ ƒ̂ ל≈

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ּב¿ ם  ƒ‡ ו¿  ."‰ ָ„ּ ƒּנ ּכַ י‰ּו,  יַני¿ ּב≈ ין  ƒב ¿̇ ָי ¿„ּ  ‡ ּיָ ַ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל¿ ָבם  ָ ׁ̆ מו… ּב¿ ין  ƒ‡ ַטּמ¿ מ¿ ַרב 

י  ƒָל‡ו ָ‰כ ם ּב¿ ַ‚ּ ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ר ּב¿ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ב ַרב,  ר∆ ין ָ‰ע≈ ם ּב≈ ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ י ƒין ּב ƒ‡ָמ ט¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ רּו  ָ‡מ¿

 ˙ ˙ ֲחמּורו… רו… י ֲעב≈ ƒָל‡ו ָ‰כ ם ּב¿ ַ‚ּ  ‰ ּמָ ָ ׁ̆ ם  ָ̇ יָב ƒ ׁ̆ י ƒּב ׁ̆ י≈ , ו¿ ך¿ ל ּכָ ים ּכָ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ יָנם  ≈‡

ַלן. ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל ˙ ָר‡ו… נו… ו¿

"ְוֵכן ֵעֶרב ַרב ְמַטְּמִאין ְּבמֹוָׁשָבם ְלַצִּדיַקָּיא ְּדָיְתִבין ֵּביַנְייהּו, ַּכִּנָּדה. ְוִא



79

ע ָ ׁ̆ רּו˙ ָלָר ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ …מו ׁ̆ ּכ¿ פ∆ י˜ ַלּנ∆ ƒּז ּמַ ∆ ׁ̆ ָלם  עו… ָבר ּבָ ין ּ„ָ ≈‡

י˜  ƒָלם ַמּז עו… ָבר ּבָ ין ּ„ָ ≈‡" : נו… ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ז∆ ב, ו¿ ַ̇ ף ע‡:) ּכָ ָל˜ ּ„ַ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָר ‰ (ּפָ ∆̆ ַמח מ… ¿ׂ̆ ƒי ּוב¿
ָנס  כ¿ ƒר, נ ּכָ ƒינו… נ ם ‡≈ ƒ‡ ָע‰, ַ‡ף ָ ׁ̆ י  ƒפ ע ַ‡ף ל¿ ָ ׁ̆ ם ָ‡ָ„ם ָר ƒרּו˙ ע ַחּב¿ ¿̇ ƒ‰ …מו , ּכ¿ ׁ̆ פ∆ ַלּנ∆
רּוף  ≈̂ ל ּב¿ „ו… כּו˙ ּ‚ָ ‰ ז¿ יך¿ ָלז∆ ƒר ָ̂ ‡, ו¿ ≈̂ ּמָ ƒים י ƒר…ב ָימ ס, ּוב¿ ר∆ ∆‡‰ָ ס ו¿ כ∆ ע∆ מו… ‰∆ ׁ̆ ּכ¿ פ∆ ּנ∆ ּבַ
ַמן ָרב",  ‡ּוַלי ַ‡ַחר ז¿ י ַ‰‡י ו¿ ּל≈ ס, ּכֻ ר∆ ∆‡‰ָ ס ו¿ כ∆ ע∆ ּנּו ‰∆ ּמ∆ ƒמ ‡ ≈̂ ּי≈ ∆ ׁ̆ ָר‰,  ו… ּ̇ ˜ ּבַ ס∆ ָ‰ע≈

ֈ ׁ̆ „ו… ָּ̃ נו… ַ‰ ו… ׁ̆ ‡ן ל¿ ַע„ ּכָ

[˜ל]

ים ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡‰ָ ˙ ַ̂ י ƒח מ¿ ƒּב "˙ ס∆ נ∆ "ּכ¿ ים ּבַ ƒב ¿ ׁ̆ ַ‰ּיו…
ַח ם ּכ… ים ָל‰∆ ƒיפ ƒס ם ּומו… י‰∆ ים ַ‡ֲחר≈ ƒָרר ¿‚ ƒּנ ∆ ׁ̆ י˙ ע"ז,  ב≈ ים ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ ַ‰ּיו… ר מ≈ ≈̇ ים יו… ƒרּוע ¿‚ּ

 „ מו… ל¿ ƒל ח),  י  ע≈ ַמס¿ חּוָמ‡  נ¿ ַּ̇ ) ז"ל  ינּו  ֲחָכמ≈ רּו  ָ‡מ¿ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבו…   ׁ̆ ּי∆ ∆ ׁ̆  ˙ ƒַבי ּול¿
ָבר  ָ„ּ ם  ָ ׁ ּ̆ ƒמ ל  יּטו… ƒל ו¿ ָ‡ב,  ַ‡ח¿ ל  ∆ ׁ̆ י˙ו…  ב≈ ל¿ ָלל  ּכ¿ ס  נ≈ יּכָ ƒל ָרˆּו  ּל…‡  ∆ ׁ̆ ים  ƒב ר¿ ָ‰עו… מ≈
ם  ∆̂ ע∆ ּב¿ ‰ּו‡  י  ƒּכ יּ‰,  ר≈ ¿̇ ַ‡ּבָ יר  ƒר‚ָ ¿„ּ ַעם  ַ‰ּטַ ָ‰ָי‰  ל…‡   ‰ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ַ‡ף  י˜,  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ֲעבּור 
ל  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿  ˙ נו… פ¿ ƒל ּל…‡  ∆ ׁ̆  ‰ ּז∆ ƒמ ם)  ָ ׁ̆ ) ז"ל  ינּו  ֲחָכמ≈ „ּו  ָלמ¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ָחמּור,  ּסּור  ƒ‡
ים  ƒינ ƒב ַ‰ּמ ַ ׁ̆ ם מו… ˜ו… ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆  ˙ ƒַבי ר, ל¿ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ל  ∆ ׁ̆ נו…  ן ּב¿ ר ּב∆ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ם. ו¿ ∆‰ ּבָ
ַלן,  ¿̂ י ƒיָר‰ ַרֲחָמָנ‡ ל ƒפ ינּו˙ ּוכ¿ ƒל מ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ‰ ֻח ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒ̃ ¿̃ ח… ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒס ר¿ י˜ו… ƒּפ ∆‡‰ָ ו¿
ם  ָּ̇ ƒ‡ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ַ‰ּיו… ∆ ׁ̆ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבו…   ׁ̆ ּי∆ ∆ ׁ̆  ˙ ƒי ּבַ ƒמ ר  ≈̇ יו…  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ַרע  ָ‚ּ ‡י  ַוּ„ַ  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆
ל  ∆ ׁ̆ ָמר  ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ַעל   „ ַלֲעמו… ם  ָל‰∆ ין  ƒע ּבָ ¿ ׁ̆ ƒנ ו¿ ים,  ƒ̂ ַ‰ּל≈ ב  ַ ׁ̆ מו… ּב¿ ם  ָ̇ ָ̂ י ƒח מ¿ ƒּב ם  ּמָ ƒע
יַע  ƒ‚ּ ˙ ַ‰ּמַ ל∆ ע∆ ו… ּ̇ „ּו ַ‰ ַ‡ּב¿ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ כּו˙,  ל¿ יַמ˙ ַ‰ּמַ ≈‡ ‰ ּב¿ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ יו… ם, ו¿ י‰∆ ≈̇ ו… ּ̃ ֻח
ין  ƒָרר ¿‚ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˜ ין ָספ≈ ≈‡ ‡, ו¿ ו… ׂ̆ ּנ¿ ƒָנם מ ל ֲעו… „ו… ָ‚ּ ∆ ׁ̆ ּלּו,  ים ָ‰‡≈ ƒָלכ ל מ¿ ∆ ׁ̆ ָחָנם  ל¿ ֻ ׁ ּ̆ ƒם מ ָל‰∆
ם  ָל‰∆ ין  ƒיפ ƒס ּומו…  ,‰ מ∆ ַכּ„ו… ו¿ יָח‰  ƒב ז¿ ƒּב ָלם  ¿̂ ∆‡ ין  ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ַ‰מ¿ מ≈ ר  ≈̇ יו… ם  י‰∆ ַ‡ֲחר≈
נ‰),  ל‚,  ר  ּבַ ¿„ ƒמ (ּב¿ ם'  יכ∆ ינ≈ ע≈ ּב¿ ים  ƒּכ ƒׂ̆ 'ל¿  ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ָנ‡,  ו¿ ַ‚ּ ַ‰‡י  כ¿ ƒּב ַח  ו≈ …̂ ˙ּוב  ַ‰ּכָ ו¿ ַח,  ּכ…
ים  ƒיר ƒַמּכ יָנם  ≈‡ ו¿ ם  ƒיַני ע≈ ּיּו˙  ƒמ ס¿ י  י„≈ ƒל ים  ƒ‡ ּבָ ∆ ׁ̆ ם),  ָ ׁ̆ ) ז"ל  ָ‰רמב"ן  ב  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿
ם  ס≈ ַפר¿ ל¿ ים  ƒ ׁ̆ ּבו… יָנם  ≈‡  ‰ ָ„ּ‚ֻ‡ֲ‰ָ ∆ ׁ̆ ַמ‰  יָמ‰,  ≈ּ̇ ין  ≈‡ ן  ָלכ≈ ו¿ ָלל.  ּכ¿  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ  ˙ ∆‡
 ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ ּב¿ ים  ƒר ַ„ּב¿ מ¿  ‰ ּמָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ינּו˙  ƒּמ‰ַ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ˙ ∆‡ ם,  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ ן  ו… ּ̇ ƒע ּב¿ ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

ֈ˙ ‡ו… ר¿ ם מ≈ י‰∆ ינ≈ י ַטח ע≈ ƒּכ

ּו, ַּכִּנָּדה. ְוִאם ְּבַצִּדיִקים ַקל ָוחֶֹמר ְּבאֹוָתן ֶׁשַּגם ְּבָלאו ָהִכי ֵאיָנם ַצִּדיִקים"

זה
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ֶרק יג פֶּ

[˜מ]

ים ƒּסּור ƒ‡ ‰ ּב≈ ר ַעל ַ‰ר¿ ב≈ ˙ עו… ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ל ֲחב≈ ּכָ
ר ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ ינו… י≈ ƒ„ּ „ָח ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆

ר  ב≈ ˙, עו… ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ˙ ֲחב≈ יו… ¿‰ ƒָנס ל כ¿ ƒל ַ‰ּנ ּכָ ∆ ׁ̆ ר ַלֲ‰ָלָכ‰,  ≈‡ ּבָ ¿̇ ƒָבר נ ָבר ּכ¿ ר ַ‰ּ„ָ ַּ̃ ƒע ּוב¿
ר.  ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ם ‰ּו‡ ּב¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‡ָר ים נו… ƒּסּור ƒ‡ ‰ ּב≈ ַעל ַ‰ר¿
 ‰„ָ ַעל ָ‰ֲעבו… פּו˙ (סי' פז), ו¿ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰‰ַ ַעל בּוָע‰ (סי' פח), ו¿ ¿ ׁ ּ̆ ַעל ַ‰ יָס‰ (סי' קח), ו¿ ƒנ ַעל ַ‰ּכ¿
י  ֲע„≈ ל¿ ּבַ ƒם מ‚ַ ף (עי' סי' קא ד"ה ְוָהֻאּמֹות). ו¿ ע≈ ָּ̇ ס¿ ƒָכל ַ‰ּמ ינּו˙ (סי' קד), ו¿ ƒַעל ַ‰ּמ ָזָר‰ (סי' צח), ו¿
 ,‚‡ַ ָ ׁ̆  ‰ י≈ ָבר ַ‡ר¿ ָמן, ּכ¿ י ַ‰ּז¿ נ≈ פ¿ ƒלּוָכ‰ ל ר ַ‰ּמ¿ ַּ̃ ƒם ַעל ע יל, ּ‚ַ ע≈ ים ל¿ ƒר ּכָ ז¿ ƒים ַ‰ּנ ƒּסּור ƒ‡‰ָ
ָמ„,  ¿ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆  ıט ָחרּו ּפַ ¿ ׁ̆ ƒן ָעָליו מ ַ̇ ּנָ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  יָר‡ ּב¿ ƒי ל…‡ י ƒּו‡ ַ‰מ‰ר"ל ז"ל, מ‰
 ׁ̆ ָמ„ ַמּמָ ¿ ׁ̆ ƒים ּכ ƒ ׁ̆ ָ̃ ם  ƒּנּוי ƒי ע ינ≈ ƒָכל מ ַלן, ַ‡ף ּב¿ ¿̂ י ƒַרֲחָמָנ‡ ל ‰ ָר‚ ַעל ז∆ ¡‰ ˙ נ∆ יו… ¿‰ ƒל
ל  „ ּכָ ‰ עו… פּו ַעל ז∆ ס¿ ו… ּ̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ר, ּכ¿ מ∆ ל ָוח… ַ̃ ל  ∆ ׁ̆ נו…  ן ּב¿ ר ּב∆ מ∆ ל ָוח… ַ̃ (עי' ְלֵעיל סי' עו). ו¿

 ‰ּ ָּ̇ ƒרּור ַלֲ‰ָלָכ‰ ַלֲ‡מ ‰ ּבָ ָכל ז∆ ָל‰, ו¿ ַמע¿ י ל¿ ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ָר ים ַ‰ּנו… ƒּסּור ƒ‡‰ָ ‰ ּל∆ ≈‡
.˙ מ∆ י ָ‰‡¡ ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב מ¿ ƒָר‰ ל ו… ּ̇ ל  ∆ ׁ̆

[˜מ‡]

ים ƒים ַ‰ֲחמּור ƒּסּור ƒ‡‰ָ ָכל ף ּב¿ ָּ̇ ֻ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ˙ ַנֲע ירו… ƒח ּב¿ ף ּבַ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ

ים  ƒר ב¿ עו… ∆ ׁ̆ ַב„  ּל¿ ƒּמ ∆ ׁ̆  ,˙ ירו… ƒח ַ‰ּב¿ ל  ך¿ ‡∆ יל≈ ל≈ ּסּור  ƒ‡‰ָ ר  מ∆ ח… ין  ƒב‰ָ ל¿ נּוַכל   ‰ ָ ּ̇ ַע ּומ≈
ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ י  ƒּכ  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י  ר≈ ַחב¿ ין  ƒׂ̆ עו… ∆ ׁ̆  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ל  ּכָ ַעל  ר  ּו≈ ƒע י  נ≈ פ¿ ƒל ַעל   ‰ ז∆ ּבָ
ָחם  ּכ… י  ≈‡ ּבָ  ‰ ּמָ ≈‰ ו¿ ים,  ƒֲחר ַ‰ּבו…  ˙ לו… י ˜ו… ≈„ י¿ ַעל   ‡ ּלָ ∆‡ ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י  ר≈ ַחב¿  ˙ יו… ¿‰ ƒל ם  ָל‰∆
ים  ƒּסּור ƒ‡‰ָ ָכל  ל¿ ים  ƒמ ר¿ ַ‰ּ‚ו… ו¿ ים  ƒ‡י ƒב ַ‰מ¿  ‰ ּמָ ים ‰≈ ƒֲחר ַ‰ּבו… ן  ּכ≈ ם  ƒ‡ ים,  ƒֲחר ַ‰ּבו… ל  ∆ ׁ̆
ָכל  ו¿  ,ı ≈ּ̃ ‰ַ י  נ≈ פ¿ ƒל בּוָע‰  ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ַעל  ַ‰ֲעָבָר‰  ו¿ ינּו˙,  ƒּומ ָזָר‰   ‰„ָ ֲעבו… ם  ∆‰ ּבָ  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆

.‰ ּל∆ ≈‡ ף מ≈ ע≈ ָּ̇ ס¿ ƒּמ‰ַ

ָרָר‰  ¿ׂ ּ̆ ‰ַ ל  ∆‡ ַח  כ… י  ≈‡ ּבָ ַח  לו… ¿ ׁ̆ ƒל  ˙ ירו… ƒח ַ‰ּב¿ ל  ∆‡ ך¿  ל≈ ‰ו… ∆ ׁ̆ מו…  ¿̂ ַע  ‰ ז∆ ּב¿ ם  ַ‚ּ ֲ‡ָבל 
 ‰ ∆ׂ̆ ַנֲע זּו, ו¿ ָ‡‰ ַ‰ּל≈ מ≈ ָ„‰ ָזָר‰ ַ‰ּט¿ ֲעבו… ‰ ּבַ ∆„ מו… ‰ּו‡ מו… ¿̂ ‰ ַע ז∆ זּו, ּבָ ָ‡‰ ַ‰ּל≈ מ≈ ַ‰ּט¿
 .‡ מ≈ ם ַ‰ּטָ ˜ו… ּמָ ‰ ּבַ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ‰ יו… ּמָ ר ‰≈ ∆ ׁ̆ חו… ֲ‡ י ּכ… ≈‡ עּו˙ ּבָ ָ̂ מ¿ ∆‡ ף ּב¿ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ן  ם ּכ≈ ַ‚ּ
ין  ƒּסּור ƒ‡ ּב¿ ף  ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּול¿ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבַ  ‰ ∆„ מו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ל¿ יָר‡  ƒי ל…‡  י  ƒּומ

"ִאם ֵּכן ַהּבֹוֲחִרים ֵהָּמה ַהְמִביִאים ְוַהּגֹוְרִמים ְלָכל
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ַלֲעָנ‰  ׁ̆ ו¿ ‰ ר…‡ ר∆ ׁ̆ ּפ… …ר∆ ׁ̆ ‰ּו‡  ּ‰, ו¿ ּלָ ָר‰ ּכֻ ו… ּ̇ ל ַ‰ ּכָ ƒים מ ƒֲחמּור ∆ ׁ̆  ‰ ּל∆ ≈‡ ים ּכָ ƒֲחמּור
ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ  ıּו‡ ƒּנ‰ַ ּב¿ מּוָנ‰  ¡‡‰ָ י  ≈„ י¿ ַעל  ים,  ƒַרּב‰ָ ינּו  ≈̇ נו… ֲעו… ּבַ ר  ַ‰ּ„ו…  ˙ ˆו… ר¿ ƒּפ ל  ּכָ ל  ∆ ׁ̆
ַח  כ… ּב¿  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר˙ו…  ˙ו… ו¿ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ י  ≈̂ ַנֲ‡ מ¿ י  ≈„ י¿ ַעל   ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַ‰ּנַ ָר‡,  ַ‰ּנו… ו¿
לּו˙  ָ‚ּ ƒינּו מ ≈ ׁ̆ „ּו˙ ַנפ¿ ינּו ּופ¿ ≈̇ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ ˙ ב∆ ַעּכ∆ ַלן, ַ‰מ¿ ¿̂ י ƒינּו˙ ַרֲחָמָנ‡ ל ƒל מ ∆ ׁ̆ כּו˙  ַמל¿
ין  ƒכ ָ ׁ̆ מ¿ ƒּנ‰ַ  ˙ רּורו… ¿̂  ˙ רו… ָ̂ י  ינ≈ ƒמ ָכל  ו¿ ּיּו˙,  ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ּוב¿ ּיּו˙  ƒרּוֲחנ ּב¿ ָ‰ר  מ¿ ƒּנ‰ַ ו¿ ר  ַ‰ּמַ

ּנּו. ר∆ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ ּז∆ ƒמ

 ˙ ‡ו… מ≈ ַ‰ּט¿  ˙ ירו… ƒח ַ‰ּב¿ ל  ∆‡ ך¿  יל≈ ל≈ עּו  ר≈ ָּ̇ ַ‡ַחי  ָנ‡  "ַ‡ל   , ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ַמר  ּוב¿
 , ך¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ינּו  ָעל≈ ם  ַרח≈ י¿ ַעל,  ַלּבַ עּו  ָכר¿ ל…‡  ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ‰ ּל∆ ≈‡ כּו˙  ז¿ ƒּוב ּלּו",  ≈‡‰ָ
ָר‰  ≈‰ מ¿ ƒּב  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ ƒל ּבּו„  ע¿ ƒ ׁ ּ̆ ƒּומ ָר‰,  ‡ו… ל¿ ָל‰  ֲ‡פ≈ מ≈ ָר‡,  ַ‰ּנו…  ˙ כו… ≈ ׁ̆ ַ‰ֲח מ≈ נּו  י‡≈ ƒ̂ יו… ו¿

ֈן ינּו ָ‡מ≈ ָימ≈ ּב¿

ֶרק יד פֶּ

[˜מט]

ין ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ עּו ַ‰ּסַ ט¿ ƒי „ ַ̂ י ‡ ָעˆּום ּכ≈ ל∆ ּפ∆
ם י‰∆ ƒּו ַעל ּפ ׂ̆ ל ַיֲע ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָכל י ָ„‰ ָזָר‰, ו¿ יר ֲעבו… ƒ ּ̇ ‰ַ ל¿

ּ‚ּו  ¿ ׁ̆ ƒ̇ י  ƒכ ר טו, כב-כ„), 'ו¿ ּבַ ¿„ ƒמ ַלח (ּב¿ ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ סּו ׁ̆ ַ‰ּפ¿ ָפר≈ י ל¿ ƒּ̇ ָבר ָ‡ַמר¿ ּוכ¿
 ,'‰‚ָ‚ָ ¿ ׁ̆ ƒל  ‰ ָ̇ ¿ׂ̆ ע∆ נ∆  ‰„ָ ָ‰ע≈ י  ינ≈ ע≈ מ≈ ם  ƒ‡ ָ‰ָי‰  ו¿ ו‚ו'   ˙ ו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ל  ּכָ  ˙ ּו ‡≈ ׂ̆ ֲע ַ̇ ל…‡  ו¿
„ּו  ָלמ¿ ו¿ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו… ּבַ י  ƒיר ָמי¿  ‰ ַ‰ּז∆  ‰ ָ ׁ̆ ָר ַ‰ּפָ ∆ ׁ̆ ח.),   ˙ ָריו… (‰ו… ז"ל  ינּו  ֲחָכמ≈ רּו  ָ‡מ¿ ו¿
ר  פ≈ כו… ּ‰ ּכ¿ ‰ ּבָ ∆ׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ̆ ָר‰  י‡ ֲעב≈ ƒ‰ ∆ ׁ̆ סּו˜ כ‚),  ם ּפָ ָ ׁ̆ ) ''‰ ‰ ּוָ ƒ̂ ר  ∆ ׁ̆ 'ָכל ֲ‡ ָר‡ ּ„¿ ¿ּ̃ ƒמ ‰ ז∆
סּו˜ כב).  ם (ּפָ ָ ׁ̆ ר˘"י ז"ל  ם ּב¿ ַ‚ּ ‰ ‰ּוָב‡ ז∆ ים, ו¿ ƒ‡י ƒב י ַ‰ּנ¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ּ‰ ּוב¿ ּלָ ָר‰ ּכֻ ו… ּ̇ ָכל ַ‰ ּב¿
 „ ַלֲעבו… רּו  ‰ו… ו¿  ,‰ ז∆ ּבָ ין  ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ַ‰ּסַ עּו  ּטָ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ַר˜  י  ƒיר ָמי¿  ‰ ָ ׁ̆ ָר ַ‰ּפָ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ רּו,  ָ‡מ¿ ם  ַ‚ּ
ין  ƒר ¿„ ∆‰ ַסנ¿ ּב¿ י  ƒיר ָמי¿ ¿„ּ  ,'‰„ָ ָ‰ע≈ י  ינ≈ ע≈ מ≈ ם  ƒ‡' ¿„ ָר‡  ¿ּ̃ ‰ַ מ≈  ‰ ז∆ „ּו  ָלמ¿ ו¿ ָזָר‰,   ‰„ָ ֲעבו…

ֈ‰„ָ י ָ‰ע≈ ינ≈ ם ע≈ ≈‰ ∆ ׁ̆

[˜נ]

 ˙ יו… ¿‰ ƒל יך¿  ƒר ָ̂ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ּו ָמ‰  ָחכ¿ ָלַ‚˙  ַ‰פ¿ ל  ∆„…‚ּ  ˙ ∆‡ ים  ƒֲחָכמ ָמנּו  ָבר  ּוכ¿
ָמָר‡  ¿‚ ƒב…ָ‡ר ּב מ¿ ‰, ּכַ ינו… ָר‡ּוי ָלז∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒין מ ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ּסַ ין ּבַ ƒיב ƒ ׁ̆ ין מו… ≈‡ ין, ו¿ ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ּסַ ּבַ

ִמים ְלָכל ָהִאּסּוִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִמינּות"

זה
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ה 
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ד
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ין  ƒ„ּ י˙  ב≈ ּב¿ ַ‡ף  ¿„ּ" פ"ב ‰"ז),  ין  ƒר ¿„ ∆‰ ַסנ¿ ָ‰רמב"ם (‰ל'  ב  ַ̇ ָכ ו¿ רמב"ם.  ּוב¿ יז.)  ין  ƒר ¿„ ∆‰ (ַסנ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ין,  ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ּסַ ּבַ ין  ƒ̃ ¿„ּ ¿̃ „ַ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ָכל  ּב¿ ן  ∆‰ ּבָ ין  ƒ̃ ¿„ּ ¿̃ „ַ מ¿ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆  ,'‚ ל  ∆ ׁ̆
 ,˙ מ∆ ַ‡ֲ‰ַב˙ ‡¡ ָ‡‰, ו¿ ר¿ ƒי ָמ‰, ַוֲעָנָו‰, ו¿ ים, ָחכ¿ ƒָבר ָע‰ „¿ ב¿ ƒ ׁ̆ ם  ∆‰ ָכל ַ‡ַח„ מ≈ ‰ ּב¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆
 ‡ ≈‰ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ ָרם, ַע„  ¿̂ ƒי ˙ ין ‡∆ ƒ ׁ̆ ב¿ כו… ָמם, ו¿ ¿̂ ין ַעל ַע ƒ̃ ¿„ּ ¿̃ „ַ ˙, ּומ¿ ו… ¿̂ ƒמ ים ּב¿ ƒר ּבו… ƒ‚ ו¿
ין,  ƒ̃ ¿„ ל ּובו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ָכל ‡∆ ין ּב¿ ƒח ל¿ ו… ׁ̆ ל ָ‰יּו  „ו… ין ַ‰ּ‚ָ ƒ„ּ ˙י כּו'. ּוב≈ ַנ‡י ו¿ ּום ּ‚¿ ׁ̆ ן  ָל‰∆
 ‰ ים ז∆ ƒנ ל ּפָ ַעל ּכָ ". ו¿ ירו… ƒע ן ּב¿ ּיָ ˙ו… ּ„ַ ו… ׂ̆ ‡ ַלֲע ט¿ ‡ ח≈ יר≈ ƒּו‰ּו ָחָכם ו‡ ָ̂ מ¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ּכָ
ָלַ‚˙  ַ‰פ¿ ּב¿  „…‡ מ¿ ים  ƒֲעˆּומ ָ‰יּו  ָח„,  ∆‡ ו¿ ים  ƒע ב¿ ƒ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ָל‰  „ו… ¿‚ י  ר≈ ¿„ ∆‰ נ¿ ַ‰ּסַ ∆ ׁ̆ ‡י,  ַ„ּ ּוַ
ָ„ָבר  ּב¿ ם  ּלָ ּכֻ עּו  ט¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ יך¿  ≈‡‰ָ ָעˆּום,   ‡ ל∆ ּפ∆ ן  ּכ≈ ם  ƒ‡ ו¿ ם.  ָ̇ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ּו ם  ָ̇ ָמ ָחכ¿
 ‰„ָ „ ֲעבו… ‰ ַלֲעבו… ∆ׂ̆ ּו ַמֲע ׂ̆ ל ַיֲע ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָכל י ָ„‰ ָזָר‰, ו¿ יר ֲעבו… ƒּ̇ ‰ַ , ל¿ ך¿ ל ּכָ ָחמּור ּכָ

ֈַח˙ ָיָ„ם ַּ̇ ָל‰ ַ‰ּז…‡˙  ≈ ׁ̆ כ¿ ַ‰ּמַ ם, ו¿ י‰∆ ƒַלן ַעל ּפ ¿̂ י ƒָזָר‰ ַרֲחָמָנ‡ ל



ָכך¿ ˙ ּב¿ עו… ט¿ ƒּל ƒין מ ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ˙ ַ‰ּסַ ר ‡∆ מ≈ ו… ׁ̆ ינו…  ‰˜ב"‰ ‡≈ ∆ ׁ̆ ם  ר≈ ר ּ‚ו… ן ַ‰ּ„ו… ֲעו…

ב),  י‚,  ר  ּבַ ¿„ ƒמ (ּב¿  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ים  ƒַחּי‰ַ ר  ‡ו… ּב¿ ב  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ין  ע≈ ּכ¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ָחך¿  ר¿ ּכָ ַעל  ו¿
ים,  ƒמּור ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ָ‰יּו  מו… ו¿ ¿ ׁ̆ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒיו י ƒּפ ƒים מ ƒָחר ב¿ ƒי ‰' ַ‰ּנ י‡≈ ƒׂ̆ ָ‰יּו נ¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒל ַרּ‚¿ מ¿ ּבַ
"י  ƒ ׁ̆ י ַר ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ ‰ ∆‡ ר¿ ƒן נ כ≈ . ו¿ ך¿ ל ּכָ ˙ ּכָ עו… ט¿ ƒם ל י‰∆ יַע ֲעל≈ ƒּפ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ן ַ‰ּ„ו… ‰ ֲעו… ל ז∆ ם ּכָ ƒע ו¿
ם  י ָל‰∆ ƒּ̇ י ָ‡ַמר¿ ƒרּוך¿ ‰ּו‡, "ֲ‡נ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ָ‡ַמר ַ‰ ∆ ׁ̆ ב,  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ ַלח,  ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ם ּב¿ ָ ׁ̆ ז"ל 
ים".  ƒל ַרּ‚¿ י מ¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ˙ ּב¿ עו… ט¿ ƒם ל ם ָמ˜ו… ן ָל‰∆ ≈̇ י נו… ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ כּו', ַחּי≈ ָב‰ ו¿ י‡ טו… ƒ‰ ∆ ׁ̆
 ˙ עו… ט¿ ƒל ים,  ƒל ַרּ‚¿ ַ‰מ¿  ˙ רּוך¿ ‰ּו‡ ‡∆ ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ יַח  ƒּנ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַרם,  ָ‚ּ ר  ַ‰ּ„ו… ן  ֲעו… ∆ ׁ̆ י  ַוֲ‰ר≈
יר  ƒּ̇ ‰ַ רּו ל¿ ‰ו… ∆ ׁ̆ ם ז…‡˙  יַרע ָל‰∆ ם ח"ו ‡≈ ƒ‡ ∆ ׁ̆ ין,  ƒר ¿„ ∆‰ ַסנ¿ ם ּב¿ ָכָכ‰ ‰ּו‡ ּ‚ַ . ו¿ ך¿ ל ּכָ ּכָ
ן  ַלל ּכ≈ ‰, ּו‚¿ ּל∆ ָכ‡≈ לּו ּב¿ ¿ ׁ̆ כ¿ ƒנ ‡ּו ו¿ ָבר ָחט¿ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ַרם,  ר ּ‚ָ ן ַ‰ּ„ו… ‡י ֲעו… ַוּ„ַ ָ„‰ ָזָר‰, ּב¿ ֲעבו…

ֈ ָכך¿ ˙ ּב¿ עו… ט¿ ƒּל ƒין מ ƒר ¿„ ∆‰ נ¿ ˙ ַ‰ּסַ רּוך¿ ‰ּו‡ ‡∆ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ַמר ַ‰ ָ ׁ̆ ל…‡ 

רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ ים  ƒל „ו… ¿‚ּ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ים  ƒנ ˙ ָ‰ַ‡ֲחרו… רו… ּ„ו… ּבַ ַ‚ם  ‡י ָ‰יּו  ַוּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆ ַ‡ף  ו¿
ַמ‰  ָרט ּב¿ פ¿ ƒם. ּב ר≈ ר ּ‚ו… ן ַ‰ּ„ו… ים ֲעו… ƒָעמ פ¿ ƒל, ֲ‡ָבל ל ו… ׁ̆ כ¿ ƒל מ ּכָ ƒָרם מ מ¿ ו… ׁ̆ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ 
 ‰ ּב≈ ים ַ‰ר¿ ƒיע ƒּפ ¿ ׁ̆ ר, ַמ י ַ‰ּ„ו… נ≈ ל ּב¿ ∆ ׁ̆ ם  י‰∆ ≈ׂ̆ ם ּוַמֲע י‰∆ כ≈ ר¿ ר, ּ„ַ ָ‰ַ‚˙ ַ‰ּ„ו… ַ‰נ¿ לּוי ּב¿ ָּ̇ ∆ ׁ ּ̆
 ׁ̆ נ∆ ע…  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ז"ל,  ינּו  ֲחָכמ≈ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ קנ)  (סי'  יל  ע≈ ל¿ י  ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ים,  ƒ‚י ƒ‰ נ¿ ַ‰ּמַ ַעל 

"ֵאין ְּבֹכַח ָּכל ַהּדֹור ַההּוא ְלַהְכִריַע ְמאּוָמה, ֶאָּלא ְלִהְסַּתֵּכל
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 ‰‚ָ‰ָ ב ַ‰ַ‰נ¿ ַּ̂ ין ˆז.), ַעל ַמ ƒר ¿„ ∆‰ י„ּו חז"ל (ַסנ¿ ƒע ָבר ‰≈ ּכ¿ ∆ ׁ̆  ,‰ ז∆ יך¿ ּבָ ƒר‡ֲ‰ַ ין ל¿ ≈‡ ר, ו¿ ַ‰ּ„ו…
ֈ‡יָח ƒ ׁ̆ מ¿ ƒ„ ‡ָב ¿̃ ƒן ע ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ּבַ ∆ ׁ̆



ינּו ≈̇ ַרּבו… ינּו ו¿ ≈̇ י ֲ‡בו… כ≈ ַ„ר¿ ן ּב¿ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ינּו ל¿ ‰ ָעל≈ ז∆ ב ּכָ ָּ̂ ַמ ּב¿

ים  ƒ ׁ̆ ּנָ ָפ‰ ּבַ י ָלך¿ ַ‰ּיָ ƒע ¿„ ≈̇ ם ל…‡  ƒ‡' ,(ח ,‡ ˘"‰˘) ב ר˘"י ז"ל ַ̇ ‰, ּכָ ז∆ ב ּכָ ָּ̂ ַעל ַמ ו¿
ם ל…‡  ƒ‡' ,‰ ע∆ ּוַב˙ ָ‰רו… ׁ̆ ¿ּ̇ י‡  ƒ‰ …זו" : ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃ ן  ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ז∆ …‡ן', ו¿ ּ̂ י ַ‰ ב≈ ¿̃ ƒע י ָלך¿ ּב¿ ƒ‡ ¿̂
 ‰ ע∆ ָחַ„ל לו… ָ‰רו… ∆ ׁ̆ ים',  ƒ ׁ̆ ּנָ ָפ‰ ּבַ ּ̇¿ 'ַ‰ּיָ ‡ַ . ך¿ ̂…‡נ≈  ˙ עו… ר¿ ƒי ל ƒכ ל¿ ≈ּ̇ יָכן  ≈‰ ', ל¿ י ָלך¿ ƒע ¿„ ≈̇
כּו  ָ‰ל¿ ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ ∆„ּ  ˙ יעו… ƒס פ¿ ƒּב י  ƒל ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ …‡ן',  ּ̂ ‰ַ י  ב≈ ¿̃ ƒע ּב¿ ָלך¿  י  ƒ‡ ¿̂ ' ם.  ָ̇ י‚ ‡ו… ƒ‰ ַ‰נ¿ ּל¿ ƒמ

כּו'". ים ו¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒך¿ ָ‰ר ƒי ַ̇ י ֲ‡בו… כ≈ ַ„ר¿ י ּב¿ ƒנ נ¿ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ,'כּו ים ו¿ ƒר ּכָ ƒים נ ƒב ≈̃ ָ‰ֲע …‡ן, ו¿ ּ̂ ‰ַ

ָר‡  ַ‰ּנו… ר  ַ‰ּ„ו…  ˙ ˆו… ר¿ ƒפ ּב¿  ˜ ָמˆו… ּוב¿ ר  ָמˆו… ּב¿ ‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ רו… „ו… ּב¿ י‡  ƒ‰ זו…  בּוָ‡‰  ּונ¿
י  ב≈ ¿̃ ƒע ּב¿ ל  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿  ‡ ּלָ ∆‡ ‡ּוָמ‰,  מ¿ יַע  ƒר ַ‰כ¿ ל¿ ַ‰‰ּו‡  ר  ַ‰ּ„ו… ל  ּכָ ַח  כ… ּב¿ ין  ≈‡  ,„…‡ מ¿
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒמ ל  ּכָ  ‰ ז∆ ּבָ  ˜ ּפ≈ ַּ̇ ס¿ ƒי ל…‡  ו¿ ים.  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ינּו  ≈̇ ַרּבו… ו¿ ינּו  ≈̇ ֲ‡בו… י  כ≈ ַ„ר¿ …‡ן,  ּ̂ ‰ַ
ָנם  ֲ‰מו… ם ּומ≈ ∆‰ נּו˙, מ≈ ּיו… ƒּ̂ ‰ַ ˜ מ≈ ַרח≈ ¿̇ ƒ‰ רּוָר‰ ל¿ ם ּב¿ ָּ̇ ע¿ ַ„ּ ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆  , „ו… ָ̃ ¿„ ָ̃ ַח ּב¿ לו… מ…
ר  ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ ל ּב¿ ב∆ ח ח∆ ַּ̃ י ƒיָל‰ ל ƒָחל ע, ו¿ ַ ׁ̆ ‡ ר∆ ≈̂ ים י≈ ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ר מ≈ ∆ ׁ̆ ם, ֲ‡ י‰∆ ≈̇ ֻעּלו… ל ּפ¿ ּכָ ƒּומ
ים  ƒּסּור ƒ‡ י‡ ּב¿ ƒ‰ ר ∆ ׁ̆ כּו˙ ֲ‡ ל¿ ּ‰ ַ‰ּמַ ָ̇ ‡ו… ָרט ּב¿ פ¿ ƒּוב , ˙ו… ָ̂ ¿̃ ƒל…‡ מ יּ‰ ו¿ יּנ≈ ƒם ל…‡ מ ∆‰ מ≈
י  ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ  ,‰ּ ּלָ ּכֻ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ָכל  ּב¿ ∆ ׁ̆  ˙ רו… ֲעב≈ ל  ּכָ ƒמ ר  ≈̇ יו… ים,  ƒ‡ָר נו… ו¿ ים  ƒֲחמּור

ֈ‡ ַמּיָ ¿ ׁ̆ ƒ„ּ ‡ ָּ̇ ע¿ ּיַ ƒס ים ּב¿ ƒרּור ים ּב¿ ƒָבר ך¿ ּ„¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ַר˙ ַ‰ ז¿ ע∆ ּב¿

ֶרק טו פֶּ

[˜ע‚]

˙ ַ‰ּטו… ים ל¿ ƒי ַרּב ַמר ַ‡ֲחר≈ לו… ַין ָ‰ר…ב ו¿ נ¿ ƒמ ָפם ּב¿ ר¿ ָ̂ ין ל¿ ≈‡ ‰ ∆ׂ̆ ּו ַמֲע ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר 

 ‰ ּמָ ּכַ י‡  ƒב‰ָ ל¿ יך¿  ƒר ¡‡ ∆‰ מ‰רלב"ח),  ˘ו"˙  ף  סו… ּב¿ ∆ ׁ̆ יָכ‰  ƒמ ַ‰ּס¿ ס  ר≈ ט¿ ˜ּונ¿ (ּב¿ ַ‰מ‰רלב"ח  ו¿
י  ƒּפ ַעל   ‰ ∆ׂ̆ ַמֲע ּו  ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  ים,  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ים  ƒ‡ָר ָ‡מו… ּבָ ַ‡ף  ¿„ּ "ס,  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ן  ƒמ  ˙ ָ‡יו… ר¿
ל  ַ̃ ו¿ יֲ‰ַ„ר,  ƒמ ל¿  ‡ ָ̇ יּל¿ ƒמ יָפ‡  ƒס כ¿ ƒ„ּ  ‰ ז∆ ַעם  ּטַ ƒמ ים,  ƒע ¿‚ נו… ל¿ ם  ָל‰∆ בּו  ¿ ׁ̆ ָח ם,  ָ̇ ָרָ‡ ‰ו…
י  ƒַע ֲ‡נ ≈„ ּיו… ∆ ׁ̆ יו,  ָ ׁ̆ ‰ ַעכ¿ ∆‡ י רו… ƒָכָכ‰ ֲ‡נ . ו¿ יך¿ ƒר ¡‡ ∆‰ ∆ ׁ̆ נּו, יעיי"˘  ַמּנ≈ י ז¿ מ≈ ַחכ¿ ר ּב¿ מ∆ ָוח…
ים  ƒׂ̆ ֲע ם ַ‰ּמַ ב ָל‰∆ ≈‡ ּכו… ∆ ׁ̆ י ‰',  ≈‡ ר¿ ƒים י ƒּ̇ י ָב ים ּוַבֲעל≈ ƒנ ‰ ַרּבָ ך¿ ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ˙ו… ם ּב¿ ַ‚ּ ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆

ְלִהְסַּתֵּכל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן, ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים"

זה
גני

ון 
טע

ה 
ף ז

ד
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 ,‰ ן ָ‰ֲ‡ֻ‚ּ„ָ ƒר מ ‚ ָ‡חו… יּסו… ƒל ים ו¿ ƒַנֲ‰ל „ ַ‰מ¿ ∆‚ ָבר נ∆ ָ„ּ ˙ ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒל כו… יָנם י¿ ‰, ַ‡ך¿ ‡≈ ּל∆ ≈‡‰ָ
 ‡ ָ̇ יּל¿ ƒּו מ‰ יָפ‡ ל¿ ƒס , ּכ¿ ‰ זו… ַלּ‚ָ פ¿ ƒמ ים ּב¿ ƒים ַרּב ƒׂ̆ ּו ַמֲע ׂ̆ ָע ָכּ‰ ו¿ ˙ו… ָבר ּב¿ ם ּכ¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈
יָנם  ≈‡ ו¿  ,‰ ּטָ ƒ ׁ ּ̆ ‰ַ י˜  ƒ„ּ ¿̂ ‰ַ ל¿ י  ƒ̃ ¿„ּ ¿̂ ַט ים  ƒׂ̆ עו… יָע‰,  ƒ‚ ַ‰ּנ¿  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ֲחַמ˙  ּומ≈ יֲ‰ַ„ר,  ƒמ ל¿

.˙ מ∆ ל ָ‰‡¡ ים ‡∆ ƒנ ַכּו¿ מ¿

ָח„  ל ‡∆ ים ּכָ ƒל כו… ָ‰יּו י¿ י ‰', ו¿ ≈‡ ר¿ ƒל י פּו ּכָ ַ‡ּס¿ ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ י‡ּו˙  ƒ̂ ּלּו ָ‰ָי‰ מ¿ ƒ‡ ,י ƒּ̇ ע¿ י ּ„ַ ƒפ ּול¿
ר…ב  ָלנּו  ָ‰ָי‰  יָע‰,  ƒ‚ נ¿ ּום  ׁ̆ י  ƒל ּוב¿ ָר‡  ּומו… ַח„  ּפַ ּום  ׁ̆ י  ƒל ּב¿ ו…  ּ̇ ע¿ ַ„ּ י„  ƒ‚ּ‰ַ ל¿ ָח„  ∆‡ ו¿
ר,  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ̆ י. ֲ‡ָבל ‰ּו‡ ָ„ָבר  ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ר ּכָ ∆ ׁ̆ י˙ ֲ‡ ƒּ̇ ƒַע˙ ָ‰ֲ‡מ ים, ַלּ„ַ ƒ‡ ר≈ ַ‰י¿ ל מ≈ „ו… ָ‚ּ
ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆  ,‰ ז∆ ַטח  ∆ ׁ̆ ּב¿  ‡ ָלבו… ַ‡ף  ים  ƒ„ַפֲח מ¿ ים,  ƒ‡ יר≈ ƒו ים  ƒֲחָכמ י  י„≈ ƒמ ל¿ ַּ̇  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ י  ƒּכ
 ˙ מ∆ ¡‡‰ָ ˙ ַ‚ּלו… ן ל¿ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ .˙ מ∆ ך¿ ָ‰‡¡ ר∆ ∆„ּ ƒעּו מ ָּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ב ַ‰ּ„ו… ַּ̂ ם ַמ ƒָע‰ ַ‡ַח˙ ע ≈„ ב¿
ים  ƒׂ̆ ֲע ַ‰ּנַ  ˙ פו… ָ‰ֲ‡ס≈ ו¿ יל.  ƒ‰ ַמב¿ ַפן  ‡ו… ּב¿ ָעָליו  ּבּוָר‡  ƒ̂ ¿„ּ  ‡ ָ̇ ימ¿ ≈‡  , ָבבו… ל¿ ƒּב ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
 ˙ עו… ≈„ּ ם  ָל‰∆  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ָכם  ˙ו… ּב¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ ינ≈ ב≈ ָל‰  „ו… ¿‚ ָי‡  ּבּוב¿ ר¿ ƒע ָלם,  עו… ּבָ

.˙ ˙ ֲעˆּומו… יעו… ƒ‚ ˙ ּונ¿ בו… ז¿ ּכו…

ּמו… ƒים ע ƒפ ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒים ּומ ƒל ּב¿ ל¿ ּבַ ¿̇ ƒַח„, מ… ׁ̆ ל  ּב≈ ַ̃ ָח„ ַ‰מ¿ ם ‡∆ ƒים ע ƒב ¿ ׁ̆ ים ַ‰ּיו… ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂

˙ כ‚, ח),  מו… ¿ ׁ̆ ָפסּו˜ ( ב ּב¿ ַ̇ ַח„), ּכָ … ׁ ּ̆ י ַ‰ ƒים („"‰ ּכ ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ָר ‰ ּפָ ∆̆ ַמח מ… ¿ׂ̆ ƒי ו˜"ז ּב¿
 ,‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ַ‚ם  ו¿ ל,  פ∆ ַ‰ּכ∆  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ¿„ּ ים',  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ף  יַסּל≈ ƒו ים  ƒח ¿̃ ƒּפ ר  ַעּו≈ י¿ ַח„  … ׁ ּ̆ ‰ַ י  ƒּכ'
ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ַ‡ף  ַח„,  … ׁ̆ י  ל≈ ּב¿ ַ̃ ַ‰מ¿ ¿„ּ" ר,  ָב‡≈ ל¿ ב  ַ̇ ָכ ו¿ ם.  ≈‰ ַח„  … ׁ̆ י  ל≈ ּב¿ ַ̃ מ¿ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ י  ƒכ ו¿
ים  ƒב ¿ ׁ̆ ּיו… ∆ ׁ̆ ַ‡ף  ו¿  .˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ם  ≈‰ ים  ƒר ו¿ ƒע ו¿ ַיּטּו,  ּל…‡  ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡  ,˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ים  ƒֲחָכמ
 ˙ ין ‡∆ ƒפ ַסּל¿ ּומ¿ ין  ƒל ּב¿ ַבל¿ מ¿ ם  ַח„, ‰≈ … ׁ̆ ים  ƒל ּב¿ ַ̃ מ¿ יָנם  ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ו¿ ים  ƒּי ƒ̃ נ¿ ם  ∆‰ ּמָ ƒע
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ַ‡ף  ן,  ּכ≈ ב  ַ̇ ּכָ  ‰ ּנ≈ ƒ‰ רּור".  ּבָ י  ƒּל  ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ן  "ּכ≈  ,‰ ז∆ ַעל  ם  ּי≈ ƒס ו¿ ם",  י‰∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ
ים  ƒּי ƒ̃ ם נ¿ ם ‰≈ ƒ‡ ף‡ַ , ּמו… ƒים ע ƒב ¿ ׁ̆ ˙ ַ‰ּיו… ף ‡∆ ַסּל≈ ל ּומ¿ ּב≈ ַבל¿ ַח„, מ¿ … ׁ̆ ל  ּב≈ ַ̃ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ָח„  ∆‡
 ,˙ ֲעˆּומו…  ˙ יעו… ƒ‚ נ¿ ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ים  ƒר ַ„ּב¿ ַ‰מ¿  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ם  ָ ׁ̆  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן  ּכ≈ ∆ ׁ̆ ל  ּכָ ƒּומ ים.  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ו¿

ֈל ין ַ‰ּכ… ƒפ ַסּל¿ ין ּומ¿ ƒל ּב¿ ַבל¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆

ים  ƒ„י ƒח ָמם י¿ ¿̂ ים ַע ƒ‡ ם רו… ƒ‡ ף‡ַ ∆ ׁ̆ ַ‰יעב"ı זל‰"‰,  י (ְלֵעיל סי' קנח) מ≈ ƒ̇ ‡ ב≈ ָבר ‰≈ ּוכ¿
 „ חו… פ¿ ƒל ין  ָך, ‡≈ ּמ¿ ƒע  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒמ  ׁ̆ י ƒ‡ ין  ם ‡≈ ƒ‡ "ַ‡ף   : נו… ו… ׁ̆ ל¿ ƒּב ב  ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿  , ׁ̆ ַמּמָ
ל  ָל‡≈  ‰ ּלָ ƒ‰ ¿ּ̇  ׁ̆ י≈ ין  ƒֲעַ„י ∆ ׁ̆  ,‰ ∆‡ ר¿ ƒי יָח‡  ƒ̃ פ¿ יָנ‡  ע≈ ּב¿  ‰ ∆‡ ָ‰רו… ו¿  ."˙ מ∆ ¡‡‰ָ מ≈  ˙ טו… נ¿ ƒל
ים  ƒע ו… ּ̇ ן ַ‰ ָ‰מו… ַע˙ ר…ב ‰∆ ַ„ּ ˙, ַ‡ך¿  מ∆ ים ָ‰‡¡ ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ים ּב¿ ƒָלפ‡ֲ , ך¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי

"ֶׁשַאף ִאּלּו ָהיּו ַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים, הּוא ָעוֹן   ְּפִלי
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ין  ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ר  ָּ̃ ƒע‰ָ ר, ו¿ ≈̇ ‰ יו… ז∆ יך¿ ּבָ ƒר‡ֲ‰ַ ין ל¿ ≈‡ ינּו, ו¿ ר≈ ָעכ¿ ‰ ָ‰יּו ּב¿ ּמָ ן ‰≈ ים, ‰≈ ƒע ¿̇ ּוַמ
ֈנּו ≈ ׁ̆ ּט¿ ƒל י‡ַ נּו ו¿ ב≈ ַ‡ל ַיַעז¿ ∆ ׁ̆ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ ‰ ל¿ ּו∆ ַ̃ ם, ּונ¿ ƒַמי ָ ׁ̆ י  ַרֲחמ≈ ל¿

, ָ„‰ ָזָר‰ זו… ֲעבו… ים ּבַ ƒ„ ˙ מו… ירו… ƒח ל ַ‰ּב¿ ים ‡∆ ƒכ ל¿ ל ַ‰‰ו… ּכָ
‰‡ָ מ¿ ˙ ַ‰ּטֻ י ֲ‡בו… ƒל ֲ‡ב ים ‡∆ ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ם  ≈‰ ו¿

ר  ≈̇ יו…  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ֲ‡ָבל   , זו… ֲ‰ָלָכ‰  ּבַ ים  ƒע ¿‚ ַ‰ּנו… ים  ƒנ ו… ׁ̆ ים  ƒָינ נ¿ ƒע ּב¿  ˙ ָ̂ ¿̃ י  ƒ ּ̇ ַרכ¿ ¡‡ ∆‰ ‰ ּנ≈ ƒ‰
יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ ל¿ י  ƒ̇ ≈‡ ל¿ ƒנ ם  ַ‚ּ ן.  יו… ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ַעל   ˙ ַ‰ֲעלו… ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ∆ ׁ ּ̆ ַמ‰  ס  מו… ל¿ ו… ּ̃ ּבַ ַ‡ר  ¿ ׁ̆ ƒנ
ּום  ׁ̆ י  ƒל רּור ַלֲ‰ָלָכ‰ ּב¿ י ‰ּו‡ ּבָ ƒּכ ,˙ מ∆ י ָ‰‡¡ ≈ ׁ̆ ¿̃ ַב מ¿ ƒמו… ל ¿̂ ַע ˙ ַע„ ל¿ מ∆ ¡‡‰ָ . ו¿ ך¿ ל ּכָ ּכָ
 ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒֲחמּור‰ַ ין  ƒּסּור ƒ‡‰ָ ל  ּכָ ם ‰ּו‡  ָ‡יו… ו¿ ָר‡  נו… י  ƒּכ ּפּו˜,  ¿̃ ƒּופ  ˜ ָספ≈
ם,  ים ָ‰‰≈ ƒּסּור ƒ‡‰ָ ָח„ מ≈ ∆‡ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ,˙ ס∆ נ∆ ר ַ‰ּכ¿ ˙ ֲחב≈ יו… ¿‰ ƒל , פּו˙ זו… ¿ ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּב¿

ר). ר (עי' ְלֵעיל סי' קמ ד"ה ּוְבִעּקַ ַ‡ל ַיֲעבו… ‚ ו¿ ָ‰ר≈ י≈ ‰ּו‡ ּב¿

 ‰ּ ָ̇ ‡ו… ף ַעל ָיָ„ם ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ָחם ל¿ י ּכ… ≈‡ ים ּבָ ƒָחר ב¿ ƒנ ˙, ו¿ ירו… ƒח ל ַ‰ּב¿ ים ‡∆ ƒכ ל¿ ָכל ַ‰‰ו… ו¿
ים  ƒפ ָּ̇ ֻ ׁ̆  ‰ ז∆ ים ּבָ ƒׂ̆ ם ַנֲע ַ‚ּ . ָ„‰ ָזָר‰ זו… ֲעבו… ים ּבַ ƒ„ ‰ מו… ּמָ ≈‰ ‰ ּנ≈ ƒ‰ ,‰‡ָ מ≈ ˙ ַ‰ּט¿ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿
 ‰ ּמָ ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ יו… ים,  ƒֲחר ַ‰ּבו… ל  ∆ ׁ̆ ָמם  ¿ ׁ̆ ּו ָחם  ּכ… ƒמ י  ƒּכ ים,  ƒע ָ ׁ̆ ר¿ ל  ∆ ׁ̆ ּנּוס  ƒּכ‰ַ ˙ו…  ‡ו… ל¿
 ˙ ֲ‡בו… ל  ּכָ ל  ∆ ׁ̆  ‰‡ָ מ¿ ַ‰ּטֻ  ˙ ֲ‡בו… י  ƒב‡ֲ ל  פּו˙ ‡∆ ָּ̇ ֻ ׁ̆ ל  ַ‰ּכ…  ‰ ∆ׂ̆ ַנֲע ו¿  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י  ר≈ ַחב¿
לּו˙  ָ‚ּ‰ַ נּו מ≈ יל≈ ƒּ̂ ַי ם ו¿ ַרח≈ ך¿ י¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ׁ ּ̆ ם (עי' ְלֵעיל סי' קמא ד"ה ֲאָבל). - ַ‰ י‰∆ ינ≈ ƒמ ין ל¿ ƒ̃ י ƒז ַ‰ּנ¿
ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ָ„˙ו…  ַלֲעבו… נּו  ב≈ ר¿ ָ̃ י ƒו  ,‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ָר˙ו…  ˙ו… ּב¿ ינּו  ינ≈ ע≈ יר  ƒ‡ָי ו¿ ָ‰ר,  מ¿ ƒּנ‰ַ ו¿ ר  ַ‰ּמַ

ים. ƒמ ָ̇ ˙ ּוב¿ מ∆ ¡‡ מו… ּב∆ ¿ ׁ̆
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צוק"ל
ז

צוק"ל
ענגיס  ז

רבירבי  זעליג ראובן בענגיסזעליג ראובן ב

צוק"ל
ז

צוק"ל
מאן  ז

רייזמאןישראל יצחק רייז
רבירבי  ישראל יצחק 

צוק"ל
ז

צוק"ל
אנים  ז

רבירבי  מרדכי חיים סלאניםמרדכי חיים סל

צוק"ל
ז

צוק"ל
אזען  ז

רבירבי  שמעון ישראל פאזעןשמעון ישראל פ

וצין זצוק"ל
רבי צדקה ח

גאב"ד ירושלים
נבל"ע ז' סיון תשי"ג

ראב"ד ירושלים
נבל"ע ז' אדר תשכ"ט

אדמו"ר מסלאנים
נבל"ע י"ב טבת תשי"ד

אב"ד שאפראן
נבל"ע כ"א ניסן תשכ"ט

אסור לכל בר ישראל
להשתתף לבחירות שלהם.

תמוז תשי"א

איסור גמור לכל בר ישראל, איש או 
אשה, קטן וגדול לקחת חבל בבחירות 

כאלה, והשומע ישכון בטח ושאנן.
כ"ו סיון תשט"ו

כל מי שישתתף ויקח חבל 
בבחירות אסורות אלו,

ידע כי בנפשו ובנפש בניו ובני 
ביתו הוא קובע.

תמוז תשי"א

המשתתפים בממשלת מדינה זו, 
עתידים ליתן דין על כפירה זו 

הבולטת ממעשיהם
ואוי לאותה בושה.

אלול תשי"ט

א
ע

ה

נ
מ

"ואין שום כח בעולם אשר יתיר באיזה אופ
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צוק"ל
ז

צוק"ל
צברג  ז

רבירבי  ישראל זאב מינצברגישראל זאב מינ

רבירבי  דוד יונגרייזדוד יונגרייז  זצוק"לזצוק"ל

צוק"ל
אנים ז

וצין  זצוק"לזצוק"לרבי מרדכי חיים סל
רבירבי  צדקה חוציןצדקה ח

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  פנחס עפשטייןפנחס עפשטיין  ז

ראב"ד ירושלים
נבל"ע כ"ג תשרי תשל"ב

דומ"ץ בעיה"ק  ב' שו"ת "שארית ישראל"
נבל"ע ז' סיון תשי"ג

ראב"ד ירושלים
נבל"ע י"ז טבת תש"ל

גאב"ד העדה"ח הספרדית
נבל"ע א' אדר תשכ"א

ביארתי דעת תוה"ק בס' זאת חוקת התורה" 
שבכל ענין ציבורי שבמשגה נעשה בניגוד 

לחוקי תוה"ק חל איסור גם על 

היחידים שישתתפו לזה.
י' כסלו תש"ט

המשתתף בבחירות אלו 

....עליו לדאוג מאחריות תוצאות 
השתתפותו בבית המינות.

תמוז תשכ"א

י 

 

אסור לכל בר ישראל אשר רגלי אבותיו עמדו 
על הר סיני, שישתתף חלילה בבחירות לכנסת 

המינים, ואין שום כח בעולם אשר 

יתיר באיזה אופן שהוא תוקף 
האיסור הנורא הזה.

תמוז תשי"א

המשתתף בבחירות אלו 

נותן יד לפושעים ועליו לדאוג
מאחריות תוצאות השתתפותו 
בבית המינות המחרף ומגדף

מערכות אלקים חיים.
תמוז תשכ"א

יזה אופן שהוא תוקף האיסור הנורא הזה"
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צוק"ל
ז

צוק"ל
מאן  ז

רצמאןמשה יצחק גווירצ
רבירבי  משה יצחק גווי

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  יואל טייטלבויםיואל טייטלבוים  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
זצוק"לרבירבי  אברהם שלמה כ"ץאברהם שלמה כ"ץ  ז

רבי חיים סינואני 

צוק"ל
ז

צוק"ל
ואלד  ז

רבירבי  לוי יצחק גרינוואלדלוי יצחק גרינו

אדמו"ר מפעשווארסק
נבל"ע י' תשרי תשל"ז

אדמו"ר מסאטמאר
נבל"ע כ"ו אב תשל"ט

אב"ד ריסקווא
נבל"ע י"ד ניסן תשל"ח

אב"ד צעהלים
נבל"ע כ"ז ניסן תש"מ

...לבל ילכו להבחירות שלא 
לעבור ח"ו על האיסורים 

המסתעפים מזה..
אלול תשי"ט

וממש איני רואה איסור חמור יותר בכל 
התורה כולה, כי ההשתתפות לכנסת היא השתתפות 

למינות וכפירה גמורה בהשי"ת ובתוה"ק.

מנ"א תשכ"א

באנו לעורר את כל אחינו בני 
ישראל הנאמנים לה' ולתורתו 
הקדושה לבל ילכו להבחירות.

מנ"א תשכ"א

ל

מה נורא הניאוץ כלפי מעלה, 
שיהודים המייצגים שומרי 

תומ"צ מאשרים זדים, גם בונים 
ומבססים ממשלת עושי רשעה, ובזה הם 

מכריזים לכל העולם כולו שהם מהוים חלק 
בלתי נפרד בממשלתם.

מנ"א תשל"ז

"כי ההשתתפות לכנסת היא השתתפות למי
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צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  הלל ליכטנשטייןהלל ליכטנשטיין  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  יוסף ס. הכהןיוסף ס. הכהן  ז

צוק"ל
זצוק"לזצוק"לרבי אברהם שלמה כ"ץ ז

רבירבי  חיים סינואניחיים סינואני  

זקן רבני טוניס
נבל"ע י"ב אייר תש"מ

אב"ד קראסנא
נבל"ע כ' תמוז תשל"ט

גאב"ד שרעב תימן
נבל"ע כ"ז אדר תשל"ט

לקחת חבל בהבחירות לבחור חברי 
היושבים בכנסת, שהם באי כח של הבוחרים 

ממילא נעשה שותף ומסיע לכל 
האיסורים החמורים שעושים שם.

מנ"א תשכ"א

כל הנוטל חלק בבחירות אלו פורץ גדר הוא, 
והרי זה כמודה בחוקי המדינה שהם כנגד חוקי התורה, ונותן 

כח להסט"א ומנאצים שם הוי'ה ית"ש.
י"ד תמו"ז תשי"א

...ואין שום כח בעולם אשר 
יתיר באיזה אופן שהוא תוקף 

האיסור הנורא הזה...
י' תמוז תשל"ז

אסור להכנס לבית שנשמעים 
דברי מינות וכפירה, וכן אסור 
לשלוח שם שליחים, כי שלוחו 

של אדם כמותו.
אייר תשל"ז

 

 

ות למינות וכפירה גמורה בהשי"ת ובתוה"ק"

רבירבי  יעקב מוצפייעקב מוצפי  זצוק"לזצוק"ל

גאב"ד העדה"ח הספרדית
נבל"ע תשמ"א
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צוק"ל
רבי יוסף גרינוואלד ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  שמואל שפיראשמואל שפירא  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
אל  ז

יגאלאליעזר זוסיא פארטיג
רבירבי  אליעזר זוסיא פארט

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  ישראל אבוחציראישראל אבוחצירא  ז

מזקני רבני ברסלב
נבל"ע כ"א ניסן תשמ"ט

אדמו"ר מסקולען
נבל"ע כ"ט אב תשמ"ב

סידנא בבא סאלי
נבל"עד' שבט תשד"מ

חולין היא לחברנו להשתתף בכנסת כזו המלאה 
כופרים וחופשים, על גדולי התורה להראות בזה 

שאין אנו מכירים בשום אופן 
בממשלת כופרים בארה"ק אין 
אנו משתתפים בעדת בוגדים.

חשון תשכ"ד

איסור ההשתתפות בבחירות הוא אמת 
לאמיתו שצריך להשמע איליה.

מתוך שיחה - תשל"ז

הנני מצרף דעתי אל דעת תורה 
שפסקו שאסור להשתתף 

בבחירות של השלטון אשר זה 
נגד תורתינו הקדושה...

ר"ח אדר א' תשכ"ה

אין כח בעולם ולא סיבה ולא 
אמתלא להתיר באיזה אופן שהוא, 

להצביע בעד שום צד ומפלגה השולחים 
נבחריהם לכנסת המינים

חשון תשמ"ט

כ
ב
ב

בע

"כל הנוטל חלק בבחירות פורץ גדר הוא, ונותן

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  יצחק יעקב ווייסיצחק יעקב ווייס  ז

גאב"ד ירושלים
נבל"ע י"א סיון תשמ"ט
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צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  יוסף גרינוואלדיוסף גרינוואלד  ז

צוק"ל
רבי ישראל אבוחצירא ז

זצוק"לזצוק"ל
רבירבי  בצלאל שטרןבצלאל שטרן  

אדמו"ר מפאפא
נבל"ע י"ג אב תשד"מ

אב"ד וויען בעל "בצל החכמה:
נבל"ע חשון תשמ"ט

אין שום היתר על פי התורה 
להצטרף לשלטון זה, אף אם 

היתה הממשלה כולה מורכבת 
מיהודים שומרי תורה ומצוות. 

אלול תשל"ז

לו יהא כדבריהם שהשיגו איזה הבטחות 
לטובת הדת, אין שום היתר על פי התורה 

להצטרף לשלטון זה.
מנ"א תשל"ז

ה 

ה 

א, 

כל צורה של שלטון באר"י טרם 
ביאת המשיח היא כפירה ומרידה 
בתורתינו הק' וכל אלו המשתתפים עמהם, 

יש להם חלק במרידה נוראה זו.

מנ"א תשל"ז

בעצם השתתפותם בכנסת המינים 
יש משום הסכמה לשלטון 

הכופרים ולחוקי הרשע
והפשע שחקקו.

מנ"א תשל"ז

א, ונותן כח להסט"א ומנאצים שם הוי'ה ית"ש"

צוק"ל
ז

צוק"ל
טש  ז

יטשעזריאל יודא לעבאווי
רבירבי  עזריאל יודא לעבאוו

צוק"ל
ז

צוק"ל
טש  ז

יטשחיים זאנוויל אבראמאווי
רבירבי  חיים זאנוויל אבראמאוו

אב"ד וויען
נבל"ע א' תשרי תשנ"ב

אדמו"ר מריבניץ
נבל"ע כ"ד תשרי תשנ"ו
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צוק"ל
ז

צוק"ל
קאהן  ז

רבירבי  אברהם יצחק קאהןאברהם יצחק 

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  משה ארי' פריינדמשה ארי' פריינד  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  בן ציון אבא שאולבן ציון אבא שאול  ז

זצוק"ל
רבי משה שטערן 

אדמו"ר מתולדות אהרן
נבל"ע כ"ז בכסלו תשנ"ז

ראש ישיבת פורת יוסף
נבל"ע י"ח תמוז תשנ"ח

גאב"ד ירושלים
נבל"ע כ' אלול תשנ"ו

כל המשתתפים והמסייעים לאיזו 
מפלגה שהיא, מסייעים ונעשים 

שותפים למלכות המינות, 
והקולר תלוי בצווארם.

חשון תשמ"ט

איסור הבחירות הוא איסור תורה כי יש 
בזה משום כפירה ומרים יד בתורת משה ולכן מי 

שמסופק, בשל תורה הלך אחר המחמיר.
מתוך הקלטה - משיעור שמסר בישיבה

כל הבוחרים נעשים שותפים 
באמצעות הודאה בע"ז 

ובאיסורים החמורים, באמצעות 
נציגיהם באי כוחם היושבים בכנסת.

חשון תשמ"ט

כל אלו המשתתפים עמהם 
באיזה צורה שהיא יש להם חלק 

במרידה נוראה זו
מנ"א תשל"ז

ה

וה

"בעצם השתתפותם בכנסת יש משום הסכמה לשלט

זצוק"לזצוק"ל
רבירבי  יעקב לייזעריעקב לייזער  

אדמו"ר מפעשווארסק
נבל"ע כ"ז חשון תשנ"ט
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צוק"ל
קאהן ז

זצוק"לזצוק"לרבי אברהם יצחק 
רבירבי  משה שטערןמשה שטערן  

צוק"ל
ז

צוק"ל
רוויץ  ז

רבירבי  שמואל צבי הורוויץשמואל צבי הו

אב"ד דעברעצין ב' שו"ת "באר משה"
נבל"ע ב' מנ"א תשנ"ז

אדמו"ר מספינקא
נבל"ע כ"ז מנ"א תשנ"ז

עצם ההשתתפות והישיבה 
בכנסת המינים, היא הודאה 

גמורה במלכות המינות המורדת 
במלכות שמים.

חשון תשמ"ט

כל מי ששולח נציג שיאמר במקומו ובשמו את אלו הדברים 

החמורים, אחריות מינות ואפיקורסות רובצת 

על שכמו, ואין שייך כאן שום טענת התחמקות.
שבט תשס"ג

 

ת 
ת.

ק 

הם נושאים באחריות בכל מה 
שמחלטת ומבצעת ממשלת 

הכופרים, והקולר תלוי בצוארם.
מנ"א תשל"ז

כבר בבחירות הראשונות 
להכנסת, הורו לאיסור חמור, 

והפסק דין שיסודו על פי תוה"ק הנצחית 

אין בכח מי שהוא לבטלו ח"ו.
אייר תשל"ז

מה לשלטון הכופרים ולחוקי הרשע והפשע שחקקו"

צוק"ל
ז

צוק"ל
ויטץ  ז

רבירבי  בנימין ראבינאוויטץבנימין ראבינאו

חבר הבד"ץ ואדמו"ר משכנות הרועים
נבל"ע ר"ח שבט תשס"ב

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  ישראל יעקב פישרישראל יעקב פישר  ז

ראב"ד ירושלים בעל "אבן ישראל"
נבל"ע כ"ה אדר א' תשס"ג
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צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  משה הלברשטאםמשה הלברשטאם  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
קיא  ז

סקיאישראל משה דושינס
רבירבי  ישראל משה דושינ

צוק"ל
ז

צוק"ל
בוים  ז

עזנבויםצבי הירש ראעזנ
רבירבי  צבי הירש רא

צוק"ל
ז

צוק"ל
רוויץ  ז

רבי רפאל בלום זצוק"לרבירבי  אברהם דוד הורוויץאברהם דוד הו

חבר הבד"ץ בעל "דברי משה"
נבל"ע כ"ז ניסן תשס"ו

גאב"ד ירושלים
נבל"ע כ"ג אדר ב' תשס"ג

אדמו"ר מקרעטשניף

חבר הבד"ץ ואב"ד שטראסבורג

נבל"ע י"ד אייר תשס"ו

נבל"ע ו' אלול תשס"ד

כבר הודענו נאמנה דע"ת בנידון הבחירות 

לכנסת השלטון כי אסור להשתתף 

בבחירות לכנסת בארה"ק.
שבט תשס"ג

אסור להשתתף בבחירות בארץ הקודש 
ועל זה נאמר ודבר אלוקינו יקום לעולם.

אדר תשס"ו

עליו לדאוג מאחריות תוצאות 
השתתפותו בבית המינים 

המחרף ומגדף מערכות אלקים 
חיים ולוחם נגד תורתינו 

הכתובה והמסורה
חשון תשכ"א

מבראשית ברא עד לעיני כל 
ישראל אין עוד איסור כהליכה 

לבחירות
מתוך דרשה כ"א סיון תשנ"ב

ז

ל

ש

"כל מי ששולח נציג וכו' אחריות מינות
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צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  יעקב ישעי' בלויאיעקב ישעי' בלויא  ז

צוק"ל
ז

צוק"ל
רבירבי  משה טייטלבויםמשה טייטלבוים  ז

צוק"ל
רוויץ ז

רבי אברהם דוד הו

צוק"ל
ז

צוק"ל
פער  ז

רבירבי  מאיר בראנסדורפערמאיר בראנסדור

רבירבי  רפאל בלוםרפאל בלום  זצוק"לזצוק"ל

חבר הבד"ץ בעל פתחי חושן

אדמו"ר ה'ברך משה' מסאטמאר

נבל"ע ג' שבט תשע"ג

נבל"ע כ"ו ניסן תשס"ו

חבר הבד"ץ בעל קנה בושם

אב"ד קאשוי

נבל"ע אייר תשס"ט

נבל"ע כ' אדר תשס"ה

ועל כל אחד ואחד להזהיר את 
ב"ב ואת אוהביו ומכיריו לא 

לחלל שם שמים ברבים ולא להכשל 
ח"ו בהשתתפות בבחירות האסורות.

תמוז תשי"א

ומה נורא ומר עונם של הנציגים 
הנבחרים המצהירים שהם ישמרו 
אמונים לחוקי העכו"ם של הכנסת.

אדר תשס"ו

ם 

ה 

מעת אשר מפלגת התורתיים מעלה מעל 

בה', להצטרף לממשלת הרשע, השיאם 

זדון לבם להשתיק קול היהדות 
הנאמנה הנאנחת ונאנקת 

למראה הבגידה הנוראה הזאת.
תשל"ז

הבחירות לכנסת לא זו בלבד 
שאין בה תועלת אלא שיש בה 

עון חמור של חילול ה' ח"ו.
אדר תשס"ו

ת מינות ואפיקורסות רובצת על שכמו"
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יו"ל ע"י הוצאת

"דרכי אבות"
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